Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Raquel R i el Pere A.
 Per les persones més grans.
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat. Fes una llista i prega per

cada una d’elles. Per tots aquells (fills, nets, familiars..) que s’han distanciat del
Senyor. Per les que han sofert una pèrdua.
 Per la situació de crisi sanitària que està vivint el nostre país i tot el món.
 Pels ministeris i serveis a la comunitat: Bona Llavor, Escola Dominical, Coral,
Equip dels cultes, Mosaic, Evangelització, pel grup d’adolescents i joves; per les
persones que ens visiten presencialment o per les xarxes. Donem gràcies per les
persones que donen el seu temps i les seves capacitats per servir al Senyor
 Per la comunitat en aquest moments de dificultat, per saber com gestionar

aquesta crisi i per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies que també
estan vivint aquests temps de dificultat. Agraïm al Senyor que de mica en mica ens

podem anar retrobant per celebrar junts l'amor del Crist
 Pels diaques els responsables de ministeris i el pastor , saviesa i visió per seguir desenvolupant

la tasca que tenim encomanada i els reptes nous que haurem de superar cada dia.
 Per les persones que treballen per cobrir les nostres necessitats.
 Per la Llar d’avis Josefina Mata i Betsan, l’Hospital Evangèlic i RIE.
 Per les persones que pateixen opressió, discriminació i efectes climàtics. Que
puguem ser llum i font d’esperança. Per Alemanya, Cuba i Sud-Àfrica.
 Agrair el do de la vida, les possibilitats que ens dona per compartir l’amor
Déu, i els dons que ens ha donat el Senyor.

Cultes
Diumenge: Escola dominical 11 h

Aturada estival

Corals
Al·leluia: a les 20h

Número 1804

Benvingut!

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell
93 7103540

Benvingut/da a la Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell, volem ser
una església dinàmica i vibrant situada al Barri de Gràcia, Sabadell.
El nostre paper i la nostra visió és l’evangelització i la transformació de la
nostra societat. Gaudeix amb nosaltres de totes les activitats i serveis!

Bona Llavor
Suport educatiu: aturada estival

Caldera-Grup de pregària
Senyores

3-10-2021

Diaques
Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Manel P: 615315239
Pastor: Nelson Araujo 696317485

L’Estel:
3 octubre/ 10 octubre
Diaca de torn: Eva LL// Myriam R
Torn de porta: Segons disponibilitat

ANIVERSARIS
6 Marta S.
7 Montserrat S.

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Els atris del Senyor

Carles Raurell

“Tot jo suspiro i em deleixo pels atris del Senyor. Ple de goig i amb tot el cor aclamo Déu, que m’és vida” (Salm 84:3)
Hem sentit a dir moltes vegades, que l’església, la congregació dels creients no la
conforma pas unes parets o unes habitacions o uns locals ni unes estances, ni uns
objectes ni una decoració, sinó que la comunitat precisament és això “comunitat”.
El grup de creients que es reuneix a qualsevol lloc per adorar al Senyor, cantar-li i
donar-li lloança. I ben cert que això és així. Ens podem sentir “església” al camp,
a la casa d’un germà, a través de les xarxes a qualsevol lloc on es reuneixis “dos o
tres” germans allí el Senyor hi és present i es constitueix l’església. Dit això, també
és ben cert que la nostra experiència com “humans” està envoltada de sensacions,
olors, costums, hàbits, destijos. El temple com edifici físic ens aporta quelcom més
que un aixopluc, un refugi o un sostre. Per molts de nosaltres és un lloc carregat
de simbolisme, que no té res a veure amb fetitxisme. Sabem el que hi anem a fer
allà dintre, sabem qui ens hi trobarem, sabem de quines experiències podrem
gaudir. Sabem quin llibre hi llegirem. Sabem qui ens parlarà i sabem de qui ens
parlarà. Com humans i com cristians socials que desitgen socialitzar i relacionarse, el temple és quelcom imprescindible, el nostre punt de referència.
Gràcies a Déu, malgrat la situació sanitària, ja fa algun temps que anem al temple a gaudir de les delicies del Senyor. Mica amb mica anem reobrint tot allò que
encara no s’havia regularitzat. Avui li toca a la nostra Escola dominical presencial.
Ben cert és que l’activitat no s’ha aturat durant aquest any i mig. Les activitats presencials han estat subsituides per l’actividad on-line, on un bon grapat de germans hem pogut continuar gaudint dels ensenyaments que el Crist aporta a les
nostres vides, però també és ben cert, i ho hem pogut constatar, que no tothom té
les eines per poder accedir a aquest món virtual. És un món que ha vingut per
quedar-se i que el seu objectiu és la universalitat, però de moment és complementari i accesori al contacte directe amb els germans, a l’escoltar la Paraula i
cantar amb força lloances al Senyor. Disfrutem dels atris del Senyor!
Molt benvinguts a la nostra Escola dominical !!. Us convido a assistir cada diumenge a les classes setmanals que enguany (com sempre) prometen ser molt interessants i esperem que en podeu disfrutar. Ens aproparem a aquell llenguatge
especial, quotidia, sorprenent i un punt críptic que feia servir Jesús per apropar-se
a tots aquells que es paraven per escoltar-lo: Les Paràboles.

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

GRÀCIES
3-10 Inauguració ED a les 11 presencial
18h Culte d’adoració, presencial i
per Youtube
Mosaic Teens
8-10 Rebost
10-10 Mosaic 11:30h
17-10 Mosaic teens
Convida als teus contactes.
22 a 24 del 10 69a Convenció UEBE semi
presencial
24-10 Mosaic 11:30h
26 i 27 del 11 GLS Terrassa

ESTEM AL TEU COSTAT
Estàs sol o sola, ets una persona
gran, estàs malalta. Et sents
vulnerable, necessites ajut o
necessites parlar. No ho dubtis,
posa’t en contacte amb nosaltres.
650794353/ 93 710 3540

OFRENA
Responsabilitat, compromís,
privilegi, adoració... Les teves
aportacions són necessàries pel
manteniment de la comunitat.

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930

CRIDES AL VOLUNTARIAT
Dedicar part del teu temps al servei
dels altres, forma part del nostre Compromís. Posa’t en contacte amb la responsable de Bona Llavor Diaconia i
comenta on et embla que pots servir. El
setembre ja és aquí. Siguem llum a la
notra ciutat.

FORMACIÓ
GLS Formació de lideratge fresca,
práctica i inspiradora. Dates 26 i 27 de
novembre a Terrassa.
Inscripcions: www-global-leaderships.es

CONCURS ED
LECTURES BÍBLIQUES
Les paràboles de Jesús
Dll: Llc 12: 39; Dm: Mc 3: 27;
Dc: Llc 13: 20-21; Dj: Llc 13: 6-9;
Dv: Mt 11: 16-19; Dss Mt 5: 25-26;

Concurs octubre
Busquem tres homes:
Pista 1. Eren tres germans, el pare era molt fidel a Déu i l’obeïa
en tot.

