Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per el Pere A, la Rosa , la
Sebastiana, la Pilar 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 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 i les possibilitats que ens dona per compartir l’amor Déu.

HORARI de cultes

15 minuts abans del culte/ Secretaria

Senyores
Dijous a les 18,15

Corals
Al·leluia: a les 19,45
L’Estel:
2 de gener/ 9 de gener
Diaca de torn: Manel P// Paco A
Torn de porta: Benjamí // Rubén

Número 1817

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!

Jesús li diu:

Bona Llavor

Diumenge: Escola dominical 11 h
Culte d’ adoració 18h
Dijous: Culte de pregària a les 20h presencial

Caldera-Grup de pregària

2-1-2022

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

8 Ivan C A

Jn 14-6

"Jo sóc el camí, la veritat i la vida; ningú no arriba
al Pare, si no és a través de mi.
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

“De les teves mans a les seves “
Les festes nadalenques d’aquest 2021, estan sent una mica, com
el calendari d’advent que penja de l’ajuntament de Sabadell:
cada dia et pots trobar una sorpresa per totes les situacions
canviants que genera l’actual, encara actual, lluita contra la
pandèmia. Vist el que hem viscut fins ara, un pas enrere no
hauria de ser una pèrdua i tornar-nos a posar la mascareta o
haver de respectar el toc de queda tampoc hauria de ser una
càrrega insuportable. Enmig de les festes hem celebrat el dia de
Nadal, per les esglésies cristianes recordar el naixement de Jesús
és el cor de les celebracions. Com cada any les nostres
celebracions acullen representacions de teatre, concerts, trobades
especials, dinars i sopars que volen recordar-nos que el Nadal de
debò es porta al cor, se sent durant tot l’any i es veu en la
generositat compartida. En aquesta ocasió les esglésies
protestants baptistes de la ciutat no hem fet dinars, hem fet
algunes reunions en format online i presencial reduïts, això si,
amb moltes ganes d’ajudar. Estem fins al 9 de gener en plena
campanya de recollida de material humanitari. Ens hem adherit
al projecte “De tus manos a las suyas” que organitza GAIN
(www.gain.org.es) i que pretén recollir productes d’higiene
essencial com bolquers i compreses per fer arribar a persones en
situació de vulnerabilitat. En l’actual campanya un dels destins
serà el Camp de Refugiats de Lesbos. Convidem a tothom que
vulgui col·laborar a posar-se en contacte al següent e-mail
(vullbolquers@outlook.es) per conèixer els horaris en els diferents
punts d’entrega (1EEBS , C/ Domènech i Montaner 40; EEB
Castellarnau, C/ Luther King 75 i EEB El Redemptor, C/ Moratín
105 ).

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

ACTIVITATS PREVISTES
Tots els diumenges
11h Escola Dominical
18h Culte de lloança
9-1 Mosaic 11,30h
Convida als teus contactes.
21-1 Rebost

GRÀCIES
Propera distribució 7-1-22

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
Diumenge 9 de gener a les 11h El fariseu i
aportacions són necessàries pel
el publicà amb en Benjamí G (Lc 18,9-14) manteniment de la comunitat.
ES 84 0081 0384 2400 0119 7930
MEMÒRIES /INFORMES
OFRENA ESPECIAL DE NADAL
Responsables de ministeris comenceu a
Continuar amb l’adequació de la
elaborar les vostres valoracions i suggeri- sala d’actes a la normativa i als nous
ments que haureu de lliurar abans del 23- usos
ES 84 0081 0384 2400 0119 7930
1-2022. L'assemblea està prevista pel
Posar especificar a l’ingrés NADAL
5-2-22

ESCOLA DOMINICAL

Dedicar part del teu temps al
servei dels altres, forma part de nostre compromís. Contacte amb l'Àngela o amb l’Anna P.
Siguem llum a la nostra ciutat. De moment el
suport queda ajornat

RIE
Les Senyores com cada any
per aquestes dates han col·locat la
capseta per recollir diners per la
Residència Infantil. Si vols col·laborar
afanyat

LECTURES BÍBLIQUES
Buscar fer el que és correcte
Dll Ef 6,6; Dm Mc 3,35; Dc Jn 7,17; Dj 1Pe 2,15; Dv 2Co 8,3-5;
Ds He 10,36

