Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Mercé R i el seu fill Enric, la

Rosa, l’Artur i la mare de la Rosa , l’Elisabeta i els seus fills, pels fills d’en
Paco R, pel Tomàs pare del Gabi, pel net de la Conxa, per Mª Elvira, per la
Vicenta.
∗ Per les persones que estan a l’atur que el Senyor atengui les seves necessitats
i ens faci sensibles davant d’aquesta situació.
∗ Per les persones grans, pels nois i noies, per les famílies de la nostra
comunitat.
∗ Pel pastor, pels diaques, pels responsables dels ministeris i per cada un dels
membres. Que units en el Senyor puguem desenvolupar les tasques que té
preparades pel 2013.
∗ Per la Residència infantil Emmanuel. http://www.resi-rie.org/
∗ Per les noves oportunitats que ens oferirà aquest nou any de compartir
l’amor de Déu.

Cultes
Diumenge: Escola Dominical 11h matí.
Culte d'adoració 18h
Dijous: Culte de pregària 20h

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

Corals

Diaques

Número 1360

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

Benvingut!
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!

Senyores
2/4 de 7 de la tarda

Bona Llavor
Repartim roba i aliments
Esmorzem
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Dijous a les 5h30’ suport escolar i català

Atenció pastoral

Al·leluia: Diumenge a les 20h
L’Estel: Diumenge 2/4 1 del migdia

27 de gener de 2013

4 ,2
Jn 1

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.

Francesc A, 609475704; Myriam R,676233434; Amadeu G, 620603042;
Àngela R. 646211050; Xavier N, 650439796;

27 de gener//3 de febrer
Diaca de torn:Xavier
N//Àngela R
torn:
Torn de porta: Gregori P//Ruben R

ANIVERSARIS
30 Anna M
2 Sebastiana H

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses,
no té les guardis només per a tu. Envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

Que diu la nostre cara?

Raquel Reginaldo

Estic llegint el llibre: “El despertar de la gracia” de Charles R. Swindoll. És
interessant, però el que he après de la lectura no és el que vull comentar,
ocuparia masses pagines. Hi ha una anècdota que vaig trobar tot just
començar, en el primer capítol, i que en realment és conseqüència o forma
part del tema del llibre: la llibertat que dona la salvació, obtinguda única i
exclusivament per la gràcia i la fe en Jesucrist, i que es reflecteix en nosaltres.
Em va fer pensar:
Explica que el president dels Estats Units, Thomas Jefferson i un grup d’amics,
havien de travessar un riu desbordat, anaven a cavall i es van atrevir a creuarlo, hi havia un home que anava a peu i no s’atrevia a fer-ho. Tot d’una es va
dirigir al president i li va demanar si el podia portar a l’altre riba amb el seu
cavall. El president li va dir que si, i el va portar. Quan van ser a l’altre riba,
els amics del president li van preguntar a l’home perquè li havia demanat
precisament al president. L’home tot sorprès, va dir que no tenia ni idea de
qui era i que si li havia demanat a ell, era perquè la seva cara deia si, i les
altres cares deien no, i d’antuvi ja sabia qui el portaria.
Hi ha una dita que diu: “la cara és el mirall de l’anima” I és veritat, la cara
reflecteix l’estat anímic en que ens trobem, prescindint del estat físic. Un es pot
trobar que li fa mal tot i ser un dels dies que et sens prop del Senyor, que
malgrat tot, notes que et cuida i t’estima i confies en Ell. Això es reflecteix a la
cara. En canvi, pot ser un dia que físicament estàs bé, no et fa mal res i no
saps perquè, tens un dia gris, qualsevol tonteria se’t fa una muntanya, i també
es nota. Jo m’he trobat en dies que em sento bé amb mi mateixa i amb el
Senyor, com si el tingues a prop, dient-me: “Ja sé que no ets perfecta, però
t’estimo i hi t’he salvat, t’he rescatat gratuïtament, per la fe que has posat amb
mi” I aquesta pau es reflecteix a la meva cara. M’adono que tinc els ulls més
vius i la cara no diré somrient, però quasi. El resultat és que la gent que trobo,
que no conec de res, em saluden, donant-me el bon dia. Pensava que és un
costum del poble, i no en feia massa cas, encara que el dia que, per sort en
tinc pocs d’aquests, no sé perquè tot hi que físicament em trobi bé, però estic
de mal humor, no em saluda ningú. No fa molt, a Sabadell, (fa 22 anys que
no hi visc, això vol dir que hi tinc pocs coneguts, inclús la ciutat ha canviat)
Venia d’un enterrament i em dirigia a la parada d’autobús, desitjant arribar-hi
perquè hem feia mal la major part de les meves articulacions. No era com per
estar alegre, però no sé perquè era un dels dies que em sentia bé, tranquil·la,
en pau. Passava per un carrer que generalment no en tinc costum, era el
migdia i no hi passava massa gent. A prop d’un xamfrà hi havia un taller
mecànic, i afora un xicot jove, treballant reparant automòbils, no el coneixia de
res, però, de passada me’l vaig mirar, va aixecar el cap i amb un somriure, em
va desitjar un bon dia, i va continuar amb la seva feina. Per descomptat que

vaig correspondre, tot pensar: la meva cara diu si.
Quins motius tinc perquè la meva cara digui si? El Senyor va dir: “Ja que Déu ha

estimat tan al món, que ha donat el seu Fill únic perquè tot el qui creu en ell no es
perdi, sinó que tingui vida eterna” (Joan 3:16), i l’apòstol Pau ens diu: “Perquè és per
gracia que heu estat salvats, mitjançant la fe, i això no ve de vosaltres mateixos, és un
presumir--ne” ( Efesis
do de Déu. No és fruit de les obres, per tal que ningú no pugui presumir
2:8--9) “Estigueu joiosos en l’esperança, sigueu pacients en la tribulació, sigueu
2:8
constants en l’oració” (Romans 12:12) “Finalment germans, estigueu alegres,
refermeu--vos, animeu
animeu--vos, procureu la pau, i el Déu de l’amor i la pau serà amb
refermeu
vosaltres.” (2 corintis 13:11) Així dons, la salvació és gratuïta, jo no la puc comprar,
Ell la va comprar, es per la fe. A més hi ha un himne molt antic que diu: “Si sofrim
aquí, regnarem allà, a la Pàtria Celestial”, aquí viurem quatre dies, allà una eternitat,
feliços i sense dolors. Amb això no vull dir que les malalties no ens afectin, clar que si,
però l’esperança que tenim, millor dit: la certesa que tenim, no ens la pot prendre
ningú. I si dubteu, llegiu a Romans 8:38-39, i s’esvairan els dubtes.

DIACONIA BONA LLAVOR
Continuem necessitant de la vostra col·laboració i recolzament per continuar realitzant
aquests servei. Necessitem: Briks de caldo, pollastre o peix, xocolata en pols per la llet,
formatgets, formatge i oli de girasol. Gràcies per les vostres pregàries i la vostra
col·laboració. Propera distribució dia 9-2-13

LA PREGUNTA DE L’ED

AGENDA

9-2 Rebost
PEL MES DE GENER
17-2 ED. Conferència “Els papers secrets
Busquem un home
de la comunitat per Carles Raurell”//
Pista 3: Va reformar tot Judà i van fer una
Culte de la tarda amb la p ar t ic ip ac ió
troballa molt important, per la vida d’ell i el
de l’Amparo Montagut.
seu poble.
Pista 2: Va agradar a Déu perquè va regnar 23-2 Rebost/ CET de 10H a13,30h
amb justícia i amor a Déu, va regnar durant
31 anys a Jerusalem
Pista 1: Un rei que va començar a regnar
molt jove.
Us recordem que la intenció del concurs és
d’animar-vos a investigar i llegir la Bíblia.

LECTURES BIBLIQUES

CONFERÈNCIA ED
El 17 de febrer tindrem la Conferència que
en Carles Raurell ens està preparant i que
porta per títol: Els papers secrets de la
comunitat–
comunitat– Documents franquistes i no
franquistes.
franquistes Una mirada reflexiva al passat
proper de la nostra pròpia història.

El millor tresor que podem posseir és tenir a Crist com a Senyor

Dll. Dt 8,18; Dm. Sl 112,1-3 Dc. 1 Tm 6,17 Dj. Lc 12,15; Dv Pr 3,6 ;
Ds. Rm 14,17.

