Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per el Pere A, la Rosa , el Gori
 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 i la responsabilitat de les persones.
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. Pels concerts de La Coral.
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 podem celebrar junts l'amor del
Crist i les tecnologies i els tècnics que ens mantenen connectats.
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, violència, 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:
19 de desembre/ 26 de desembre
Diaca de torn: Manel P// Paco A
Torn de porta: Benjamí // Rubén

Número 1815

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
Dijous: Culte de pregària a les 20h presencial

Caldera-Grup de pregària

19-12-2021

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
24 Daniel P

13. I de sobte s’uní a l’àngel un estol dels exèrcits celestials
que lloava a Déu cantant: 14. Glòria a Déu a Dalt del cel, i
a la terra pau als homes que ell estima.
Lluc 2: 13-14
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

NADAL BLANC

Nadal arriba, oh joia gran
El sol tot dolç i suau
Passeja sota el cel blau
La terra reposa en pau
El gran misteri ja es va complint
Del naixement del infant diví
En el Nadal que es tot, amor
Vulguem-nos tots amb amor gran
Amb tot ajudem-nos i estimem-nos com un

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

ACTIVITATS PREVISTES

Allunyem tot mal pensament
I Jesús, tot amorós ens somriurà dolçament
En el Nadal que es tot, amor
Vulguem-nos tots amb amor gran
Allunyem tot mal pensament
I Jesús, tot amorós ens somriurà dolçament

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.

ESTEM AL TEU COSTAT

Estàs sol o sola, ets una persona gran,
estàs malalta. Et sents vulnerable,
Trobada de pregària a les 20h
necessites ajut o necessites parlar. No
23-12 i 30-12 per ZOOM
ho dubtis, posa’t en contacte amb
Diumenges 26-12 i 2-1 Culte d’adoració nosaltres. 650794353/ 93 710 3540
a les 11h presencial i

1-1- 2022 Concert Any Nou Coral
Al·leluia “Tornem a Brillar”
Rebost 7 i 21 de gener
Convida als teus contactes.

ESCOLA DOMINICAL
Lluny del pecat en tot moment

Propera distribució 7-1-22

25 –12 Culte especial de Nadal a les 11h

Present a l'Infant
En el Nadal que es tot, amor

GRÀCIES

Concurs desembre
Busquem un home
Pista 1 Era rei d’una regió i estava enfadat
amb dos pobles
Pista2 La gent dels dos pobles volia una
solució pacifica.
Pista 3. El rei va fer un discurs donant-se
importància i no donant honor a Déu.
Pista 4. Déu el va colpir amb una mort
terrible i fastigosa.
ED 9-1-2022. “El fariseu i el publicà” (Lc
18:9-14) amb Benjamí González

LECTURES BÍBLIQUES
Nadal arriba
Dll: Lluc 2:1-7 Dm: Lluc 2:8-11
Dc: Lluc 2:12-15 Dj: Lluc 2:16-20
Dv: Mateu 2:1-6 Dss: Mateu 2: 7-12

OFRENA

Responsabilitat,
compromís, privilegi,
adoració... Les teves
aportacions són
necessàries pel manteniment de la
comunitat.
ES 84 0081 0384 2400 0119 7930
OFRENA ESPECIAL DE NADAL
Continuar amb l’adequació de la sala
d’actes a la normativa i als nous usos
ES 84 0081 0384 2400 0119 7930

MEMÒRIES /INFORMES
Responsables de ministeris comenceu
a elaborar les vostres valoracions i
suggeriments que haureu de lliurar
abans del 23-1-2022. L'assemblea
està prevista pel 5-2-2022

RIE
Les Senyores com cada any per
aquestes dates han col·locat la capseta
per recollir dons per la Residència
Infantil.

