
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies.   

 Per les persones  més grans.  

 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat.  Per tots aquells (fills, 

nets, familiars..) que s’han distanciat del Senyor.  

 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... 

 Per la comunitat en aquest moments  de dificultat per poder celebrar junts el Crist. 

 Pels diaques i el pastor , saviesa i visió per seguir desenvolupant la tasca que tenim 

encomanada 

  Per les persones que treballen per cobrir les nostres necessitats.  

 Per les persones que pateixen, que puguem ser llum i font d’esperança. 

 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 

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 

24 de maig// 31 de maig 
Diaca de torn: Myriam R//Eva LL 
Torn de porta:  Segons disponibilitat 

Suport educatiu:  Dijous 2/4 de 6 
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93 7103540 Benvingut! 

24 de maig de 2020 

Número 1739 

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! 



B e n v o l g u t s  g e r m a n s , 
germanes  i alumnes de 
l’Escola Dominical. 
Amb motiu de l'actual estat 
d'alarma i quarantena i  
seguint amb l’esperit de la 
nota feta la setmana passada 
pel pastor i el consell de 
diaques, l'equip de l'Escola 
dominical pensa que el millor 
es donar per acabat el curs 

2019-2020 en el seu format habitual de classes presencials, doncs malgrat les ganes 

que tenim tots de tornar-nos a veure cara a cara i abraçar-nos pensem que 
encara no ha arribat el moment i que cal esperar una mica més per guanyar 
amb seguretat. Les mesures restrictives es van alleugerint paulatinament però 
arribats en aquest punt millor no córrer, i més tenint present que bona part del 
nostre alumnat és població de risc. 
Malgrat tot, voldríem finalitzar el curs de forma digna, i ho voldríem fer 
aprofitant tot el bagatge que hem anat acumulant durant aquests mesos. Hem 
pensat fer-ho en tres sessions virtuals  que agrupessin la totalitat de les lliçons del 
llibre d'El Reino de Dios que encara ens faltaven per fer. Ho faríem amb el 
sistema Zoom que tan bons resultats ens ha donat fins ara, i ho posaríem a 
disposició de tots aquells qui us volguéssiu connectar. Les sessions quedarien 
penjades al youtube per poder-les visualitzar quan desitgéssiu. Aquesta 
pandèmia ens ha agafat amb el pas canviat. No estava previst a les nostres vides 
fer una aturada tant monumental i deixar de cop i volta de realitzar totes aquelles 
activitats que fèiem amb normalitat i que semblava que ni res ni ningú podia 
truncar. Però el Senyor ens ha donat en els temps actuals, sistemes per poder 
continuar estant en contacte i gaudir de la seva presència i dels germans. Tan de 
bo aviat ens podem tornar a saludar i abraçar físicament, però estem en mans 
d'Ell i ell sap el moment i l'hora. 

Les sessions serien els diumenges dies   
31 de maig a les 11 h amb el tema El regne de Déu i Pau.  

21 de juny a les 11 h amb el tema L'espiritualitat del Regne de Déu. 

19 de juliol a les 11 h. Amb el tema Repensar l'església.  

Us enviarem els resum de la lliçó amb temps suficient per poder preparar les 
sessions convenientment. Ja us anirem informant. 
Ja sigui presencialment, ja sigui virtualment, donem honor i gloria al nostre Déu ! 

“El que és jo, mantindré sempre l’esperança i t’adreçaré lloances més i més”  
Sl 71,14 

L’Equip de l’Escola dominical, maig del 2020. 

LECTURES BÍBLIQUES 

bonallavordiaconia@gmail.com 

PREGUNTA MES  DE MAIG 
Busquem un home 

Pista 4: Va tenir fills i filles. Apareix a 
l’Antic Testament i en les genealogies d’un 
dels evangelis. 
Pista 3:La Bíblia diu que llavors es va 
començar a invocar el nom de Déu. 
Pista 2: Per un fet molt greu va quedar 
com si fos el primer 
Pista 1: Era el tercer fill d’una parella 

En aquests temps difícils necessitem el vostre 

recolzament en oració. 

El repartiment d’aliments i el suport han quedat aturats.  
 http://www.bonallavor.es/ 

ESTEM AL TEU COSTAT 

GRÀCIES 

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  

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Tots el diumenges ens trobem en a les 

18 en el canal Youtube. I després al 

ZOOM amb el cafè i les pastes. 

24-5  Mosaic a les 11,30 al ZOOM 

31-5 Classe d’ED a les 11h al ZOOM 

Tema: El Regne de Déu i Pau 

El dimecres reunió de pregària a les 

20h ens trobem al Zoom. 

Si vols participar en aquestes activitats envia un 
Wass abans al  pastor 650794353  i   podràs 
connectar-te per Zoom. 

  ACTIVITATS PRESENCIALS 

suspeses  FINS NOU AVIS 

 OFRENA 

LA PREGUNTA DE L’ED 
Aprèn amb nosaltres!!! 

Les persones en contacte 
amb Déu participen de la 
seva santedat. Pau 
considera els cristians 
sants en virtut de la fe en Jesucrist. 
Dll: 1Te 5,23 //Dm: 1Co 6,11// 

Dc: Col 1,21-23// Dj: Heb 10,10-14// 

Dv: 2 Te 2,13// Ds:1Pe 1,13-16  


