
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies.   

 Per les persones  més grans,  especialment en aquest moments que són molt vulnerables.    

Per cada una de les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, 

infants. Per tots aquells (fills, nets, familiars..) que s’han distanciat del Senyor.  

 Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina i habitatge. 

 Per la situació de crisi sanitària que està vivint el nostre país i tot el món. 

 Pels ministeris i serveis a la comunitat: Grup dinamitzador d’evangelització,  

L’Escola Dominical,  Coral, grup de Senyores, culte de pregària, Bona Llavor, Mosaic, 

Trobada d’altura, Punt de partida, Més que un té... Pels responsables de tots els 

ministeris i serveis. Agraïm la capacitat i l’oportunitat que el Senyor ens dona per servir.  

 Per la comunitat en aquest moments que es fa difícil poder celebrar junts el Crist 

  Per les persones que pateixen: refugiats, presos, situacions de guerra, 

violència, esclavatge, la força incontrolable de la natura, la pèrdua d’un ésser 

estimat. 

  Agrair el do de la vida, i les possibilitats que ens dona per compartir 

l’amor Déu. 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

Diaques Caldera-Grup de pregària 

Corals 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 

9 de la nit. 

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

Dijous  a les 18h 

Al·leluia:  a les 20h 

L’Estel:   

Senyores Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

Myriam R: 676233434;  

David R: 607268842 ;  

Manel P: 615315239 

Pastor: Nelson Araujo 696317485 

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té les guardis només per a tu.    

fulleto@1eebs.com. MOLTES GRÀCIES! 

Bona Llavor Cultes 

ANIVERSARIS 
19 GERARD L  
21 BIEL  L 

15 de març 
Diaca de torn: Eva LL //Manel P 
Torn de porta:   

Suport educatiu:  Dijous 2/4 de 6 a les 7 
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C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

93 7103540 Benvingut! 

15 de març de 2020 

Número 1729 

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

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! 



Estimada comunitat: 

El pastor i el consell de diaques, reunits a causa de la crisi 

sanitària que està patint el nostre país del coronavirus/covid19, 

per l'augment considerable de persones afectades dels últims 

dies, seguint les recomanacions del Ministeri de Sanitat, la 

Conselleria de Salut i la FEREDE (Federació d'Entitats Religioses 

Evangèliques d'Espanya) intentant actuar amb responsabilitat i 

vetllar per la seguretat de les persones que ens envolten, s’ha 

pres la decisió de suspendre les nostres activitats presencials 

durant les pròximes dues setmanes. L'única activitat que 

mantindrem serà el Rebost. 

Com creients estem cridats a contribuir a la construcció i 

benedicció del lloc on vivim i amb aquesta acció podem donar 

exemple i podem contribuir solidàriament a mitigar els 

possibles contagis que és poguéssim produir tant a la nostra 

comunitat com a les nostres ciutats. 

El pastor i els diaques continuaran disponibles per qualsevol 

cosa en la qual puguem ajudar. 

Els nostres cultes del diumenge seran retransmesos per You 

Tube i us animem a seguir-los. 

Encara que suspenem les activitats en les nostres instal·lacions, 

ens agradaria poder continuar estant presents com església a 

través dels diversos canals de comunicació que disposem i 

animar-vos a continuar pregant per aquesta situació 

excepcional que estem vivint, perquè Déu ompli de saviesa als 

nostres governants i a la comunitat sanitària que lluita 

diàriament per la nostra salut. 

Us seguirem informant 

Pots ofrenar o fer un donatiu: 

ES84 0081 0384 2400 0119 7930 

http://www.bonallavor.es/ 

bonallavordiaconia@gmail.com 

Propera distribució:  
20-3 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

ACTIVITATS SUSPESES FINS NOU AVIS 

LECTURES BÍBLIQUES                                                                 Adversitats, dificultats, proves , oportunitats 
experiències ... Què ens regala la vida?     
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