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

Rosa, per l’Artur, l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà,
per en Juan i en Pablo fills d’en Paco R i la seva esposa Roser, per la Sara
germana de la Raquel, per la Rosa cunyada de la Lydia G, per la Julia C i
l’Andreu E, la Magdalena, la Marcelina, la Isabel i el José ; pel Pere P,
Paquita M, pel Gori, per la Fina germana de l’Amelia, per la Mònica.
 Per les persones que estan a l’atur que el Senyor atengui les seves necessitats
i a nosaltres ens faci sensibles davant d’aquesta situació.
 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que
s’han distanciat del Senyor. Per aquells que ens agradaria que trobessin al
Senyor. ( pares, mares, germans..). Operació Andrés
 Pels ministeris de Bona Llavor. Per l’Escola Dominical i els seus mestres. Pel
Creixement de l’església.
 Per la propera Assemblea d’Església.
 Per la Llar d’avis de Vilafranca i la Residencia Infantil Emmanuel
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per
aquests que estem vivim com a congregació.

Cultes

Senyores

Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18h
Culte d’oració: Dijous 20h

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

Dijous a les 6 de la tarda

Bona Llavor
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem
Dimarts a les 17h, classes de conversa
Dijous a les 5h30’ suport escolar

Corals

Atenció pastoral

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

Diaques

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: 619120077 ;
Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;

2 de febrer// 8 de febrer
Diaca de torn: Francesc A//Amadeu G
Torn de porta: Rubén R//Joan F

ANIVERSARIS
2 Sebastiana H; 3 Elisabet B i
Maria C; 4 Elisabeth P

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
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C/Domènech i Montaner, 40
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!
Una tarda vaig convidar a Crist a entrar en el meu cor. No va ser una cosa
emocional, ni va tenir res d'espectacular només va ser real. Va arribar al meu
cor, que estava a les fosques, i es va fer la llum. Va encendre el foc i el fred
va marxar. Va posar música i amb la seva presència, tan amorosa i
indescriptible, va emplenar el buit de la meva soledat. Amb l'alegria
d'aquesta nova relació, li vaig dir a Jesús: - Senyor, vull que el meu cor sigui
teu. Vull que t'instal·lis aquí i que et trobis com a casa teva. Tot el que tinc et
pertany. Vine que t’ensenyaré la casa.
La primera cambra que va visitar va ser la meva oficina, la biblioteca.
Aquesta habitació, la de la ment, és molt petita i amb parets gruixudes. Però
és una habitació molt important. És la sala de control de tota la casa. Va
entrar amb mi i la seva mirada va recórrer els llibres dels prestatges, les
revistes, els quadres de les parets…
A les prestatgeries hi havia llibres que els seus ulls no podien contemplar.
Algunes de les revistes, no eren les més adequades per un creient. I els
quadres… la inspiració per a alguns d'ells i el pensament que representaven,
honestament, eren lamentables.
Avergonyit, el vaig mirar i li vaig dir:
-Senyor, sé que aquest lloc necessita neteja i ordre. M'ajudaràs a deixar-lo
com correspon?
-Per descomptat! -em va respondre. -T'ajudaré amb molt gust. Abans de res,
agafa tot el que estiguis mirant i llegint que no sigui beneficiós, bo i honest, i
treu-ho d'aquí! Ara, sobre els prestatges buits col·loca els llibres de la Bíblia.
Omple aquesta oficina-biblioteca amb les Escriptures i medita-les de dia i de
nit. Les imatges dels quadres, et seran difícils de controlar, però tinc alguna
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cosa que t'ajudarà -I em va donar un quadre d'ell mateix-. Penja-ho al centre
de la paret del teu cor -em va dir.
I així ho vaig fer, i amb els anys vaig poder comprovar que quan els meus
pensaments estaven centrats en Crist, la seva puresa i el seu poder, feien
retrocedir els mals pensaments. De manera que ell em va ajudar a posar els
pensaments sota el seu control.
De l'oficina vam passar al menjador, el lloc dels àpats i desitjos. He passat
molt temps aquí, esforçant-me molt per satisfer les meves ambicions.
Li vaig dir: -Aquest és el meu lloc favorit. Estic segur que t'agradarà el que aquí
servim. Es va asseure a la taula amb mi i em va preguntar: -Què tenim per
sopar? - els plats que més m’agraden! -vaig respondre -els diners, els títols
acadèmics, el mercat d'accions i, com a complement, les notes de fama i
fortuna en diaris i revistes d'actualitat. Que bons i deliciosos que eren tots
aquests plats, per mi!. Quan el menjar va estar davant d'ell no va dir res, però
vaig observar que no menjava. Li vaig dir: -Mestre, no t'agrada? Em va
respondre: -Tinc aliments per menjar que tu no coneixes. Si vols un nutrient que
realment et satisfaci, fes la voluntat del Pare. Deixa de perseguir els teus propis
plaers, els teus desitjos i la teva satisfacció personal. Busca agradar-lo a Ell.
Aquest menjar et deixarà satisfet. I em va donar a provar el que és el goig de
fer la voluntat de Déu. Quin sabor! No hi ha menjar més saborós a tot el món.
Només ell satisfà.
Del menjador vàrem anar a la sala d'estar. El lloc era còmode i íntim.
M'agradava. Tenia una xemeneia, butaques i un sofà, tot en un ambient de
quietud. Em va dir: -Aquest és un lloc meravellós. És acollidor i tranquil, un lloc
ideal per compartir la nostra amistat. Com a cristià que dóna els seus primers
passos, vaig sentir una gran emoció. No podia imaginar res millor que passar
uns minuts amb Crist en íntima comunió.
-Estaré d'hora cada matí -em va prometre-. Vine aquí i començarem el dia
junts.
Cada dia al matí, jo baixava del meu dormitori a aquesta sala. Ell prenia un
llibre de la Bíblia de la biblioteca, l’ obríem i el llegíem junts. Ell em revelava les
meravelloses veritats de la salvació de Déu. El meu cor cantava quan
m'expressava el seu amor i la seva gràcia per a mi. Eren moments
veritablement extraordinaris.
De mica en mica, amb la pressió de les responsabilitats, aquest temps junts es
va anar fent més breu. Estava massa ocupat com per dedicar-li un temps fix i
constant al Senyor. Recordo un matí, que baixava les escales saltant els graons
de dos en dos, corrents com sempre, i vaig passar pel davant de la sala d'estar,
la porta estava oberta, vaig mirar dins, i havia el foc encès i Jesús assegut al
costat de la xemeneia. De sobte, alarmat, vaig pensar: “Però, si ell és el meu

hoste… Jo vaig convidar-lo a entrar en el meu cor. Ell va venir per ser el meu
Salvador i el meu Senyor, i jo l’estic desatenent”.
Em vaig aturar, i amb pas tremolós vaig entrar. Sense poder alçar la vista, li
vaig dir: -Mestre, perdona'm. Has estat aquí cada matí? -Sí -em va respondre-.
Et vaig dir que estaria aquí tots els dies per trobar-me amb tu. Mai oblidis que
t'estimo. Vaig pagar un preu molt alt per redimir-te. La teva amistat val molt per
a mi. Si no pots guardar l’estona silenciosa per amor a tu mateix, fes-ho per mi.
Arribar a comprendre que Crist anhelava la meva companyia, que vol estar
amb mi i que m'espera, va transformar la naturalesa del meu temps amb Déu.
No deixis a Crist esperant en el lloc de trobada del teu cor; busca cada dia el
temps en què, Bíblia en mà i en oració, pugueu trobar-vos en comunió.
Aportació dels joves.

AGENDA
7-2 Assemblea d’església a les 18h
14-2 Rebost
28-2 Rebost
13-3 Conferència Samuel Escobar

DIACONIA BONA LLAVOR
Continuem amb el treball d’ajut, assistència i
acompanyament que es realitzar des de Bona
Llavor. la llet, formatgets i oli. Gràcies per la
vostra col·laboració, recolzament i suport en
oració que tant necessitem per continuar
realitzant aquest ministeri en aquests
moments tant complicats per a moltes
persones. Propera distribució: 7-2

La Pregunta de l’ED

Resposta mes de gener
Busquem un home
Pregunta mes de febrer
Preparem l’ED del proper 1-2; Tema
31, El final dels temps, Ap 1al 5 i del
19 al 22

TRASPÀS

El dia 28-1, vàrem celebrar el culte de
comiat de la nostra germana M Elvira,
donem gràcies al Senyor per la seva
vida i donem el nostre condol als seus
fills i a tota la família.

ASSEMBLEA D’ESGLÉSIA
El proper dia 7 de febrer tenim
l’Assemblea d’Església Anual. Farem
balanç de la tasca realitzada i marcarem,
les línies de treball que el Senyor té per la
nostra comunitat. Escollirem a les
persones que desenvoluparan els
diferents ministeris i decidirem com
gestionarem la nostra economia.
Ja teniu les memòries fetes?

FESTIVAL DE L’ESPERANÇA
Els dies 1 i 2 de maig es realitzarà a
Barcelona el Festival de l’Esperança al
Palau Sant Jordi. Informació penjada al
taulell o a la Web:
http://www.festivalesperanza.org/index.php

LECTURES BÍBLIQUES

La soletat generalment, no es falta d’afecte, sinó l'absència de direcció
Dll: Gn 28,1; Dm: Dt 31,8; Dc: Sl 23,4; Dj:Sl 27,10;
Dv: 1 Pe 5,7; Ds:Jn 14,18;

