Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la Raquel R, el Pere A i la Rosa.
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 la situació 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 el
retorn i per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies que també estan
vivint aquests nous temps. 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 se’ns
presenten com comunitat.
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, font d’esperança i la seva veu.
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.

HORARI de cultes

15 minuts abans del culte/ Secretaria

Senyores
Dijous a les 18,15

Corals
Al·leluia: a les 19,45
L’Estel:
7 de novembre// 14 de Novembre
Diaca de torn: Francesc A//Eva LL
Torn de porta: Ruben R// Benjamí G

Número 1810

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

Diumenge: Escola dominical 11 h
Culte d’adoració 18h

Caldera-Grup de pregària

14-11-2021

Cada 2 divendres al matí

Diaques
2n dimarts de cada mes a les 9 al
zoom
Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Manel P: 615315239
Pastor: Nelson Araujo 696317485

ANIVERSARIS

El geniüt encén la lluita, l’home pacient l’apaga.
Proverbis 15: 18
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

COMPETÈNCIA VERSUS COOPERACIÓ

Nelson Araujo

M'agradaria compartir amb vosaltres una reflexió que m'ha sorgit perquè fa unes
setmanes vaig assistir a una formació i la persona que exposava, explicava que ella
havia de competir amb altres doctors universitaris per a una plaça a la Universitat.
Aquesta és una realitat en el món en què vivim. Com que no hi ha places per a tothom hem de fer oposicions i competir els uns amb els altres i això em porta a pensar
que allò que és “normal” a la societat no ha de ser normal a l'Església.
A la societat el més normal és competir per ser els millors, els més admirats, els que
més diners guanyen, els més influents, però a l'Església estem cridats a cooperar tots
junts perquè ningú es quedi enrere i aquesta idea crec que és important i revolucionària: que ningú no es quedi fora, que ningú no es quedi enrere. Efesis 4:11-13
crec que específica això quan diu “i ell va donar -parlant de Jesús- a uns el fet de ser
apòstols, altres profetes, altres evangelistes, altres pastors i mestres a fi de capacitar
els Sants per a l'obra del Ministeri per a l'edificació del cos de Crist fins que tots arribem a la unitat de la fe i del ple coneixement del fill de Déu a la condició d'un home
o persona madura, a la mesura de l'estatura de la plenitud de Crist”. M'encanta el
verset 13 per aquesta frase, fins que tots parlant de la idea que ningú es quedi enrere, fins que tots arribem a aquest nivell de maduresa que ens que faci que ens assemblem més a Crist. Al cap i a la fi, dins de la família de la fe allò important no és
ser més que els altres, ser més influent que els altres, no és ser el més famós, més
conegut, tenir més poder, tenir més autoritat, ser una Església més gran, imposar el
nostre criteri, que els altres facin el que nosaltres diem o que el que nosaltres volem,
que els altres s'assemblin a nosaltres en la nostra espiritualitat. No és la nostra manera de seguiment influir en els altres. No. Això no és el més important.
Recordo que hi havia un germà que també impartia formacions ministerials i ell insistia una vegada i una altra que l'important en un líder era la seva capacitat d'influir en
els altres i evidentment això està bé i aquesta és la definició per al món d'un líder,
però a la Església la definició de lideratge no és tant la capacitat d'influir en els altres,
sinó la capacitat de servir els altres, d'ajudar, no de competir per ser el millor sinó de
cooperar amb tots i cadascun. I això germanes i germans és un canvi de paradigma
profund i significatiu. A la comunitat de creients som cridats a cooperar, a ajudar-nos
a posar les nostres habilitats al servei dels altres i si som capaços de fer això estic
convençut perquè ho diu el text que canviant de paradigma: de competència a
cooperació, experimentarem com en el Regne de Déu es va acostant cada cop més a
la nostra experiència eclesial, a la nostra experiència creient, a la nostra experiència
personal i també això ens ajudarà a assemblar-nos una mica més a Jesús de Natzaret així que la meva reflexió i la meva recomanació en aquest dia és això: Canviar de
paradigma. Del paradigma de la competició al paradigma de la cooperació els uns
amb els altres. Que el Senyor ens beneeixi. Amén.

CALENDARI

El proper dia 5 de desembre celebrarem el Culte a les 11h. No hi
haurà escola dominical

http://www.bonallavor.es/
bonallavordiaconia@gmail.com

Els dijous :
Trobada de pregària a les 20h presencial
Senyores a les 18,15 presencial
Els Diumenge:
11h ED presencial i
18h Culte d’adoració, presencial i
19-11 Rebost/ Seminari CET “La
compasión en un mundo injusto” Juan
José Tamayo
14 i 28-11 Mosaic 11,30
21-11 Mosaic Tenns a les 18h
Convida als teus contactes.
22-11 Projecció ”Protestants història
silenciada”
26 i 27 del 11 GLS Terrassa

NEN DE NADAL

GRÀCIES
Propera distribució 19-11-21

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 de nostre compromís.
Com tens els dijous a la tarda? Pots
ajudar-nos al Suport? Contacte amb
l'Àngela o amb la M Antònia Siguem
llum a la nostra ciutat.

GRAN RECAPTE

Vols ser voluntari, aquest any la
feina es una mica diferent, parla
amb l’Anna P o l'Àngela R i et
22-11 Auditori Lacy 18h donaran tota la informació.19 al 27del11

Ja tens la capseta? Demana-la.
https://operacionninodelanavidad.org/

projecció del documental
d’en David Casals ESTEM AL TEU COSTAT
“Protestants història silenciada” 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.
21-11-21 Xerrada “La Missión de Dios I”
Concurs Novembre: Busquem dos nois i una 650794353/ 93 710 3540
noia
LECTURES BÍBLIQUES
Pista 1 Eren germans de pare i mare. Tenien
Dll: Isaïes 40:8
germanastres
Dm: Efesis 3:20
Pista 2 A la noia li va passar una cosa molt
Dc: Hebreus 4:12 Dj: Salms 23:4
desagradable amb el fill d’un rei
Dv: Miquees 6:8 Dss: Salm 119:105
Pista 3 Els nois es van enfadar molt

ESCOLA DOMINICAL

