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, pel Gori, per la Fina
germana de l’Amelia, per la Teresa N, 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 les famílies que aquests dies han perdut a persones estimades.
 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 les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli i per les persones
que no poden expressar-se amb llibertat.
 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

15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Número 1473

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!

Senyores

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

Caldera-Grup de pregària

29 de març de 2015

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; David R: 607268842 ;
Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;

29 de març//5 d’ abril
Diaca de torn: Xavier N//Àngela R
Torn de porta: Joan F//Benjamí G
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

Sl 145,1-2
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Cada dia et beneiré
Aport Andreu E M

No sabem en quin moment de la seva vida David va compondre el salm
145. El que sí podem afirmar és que el compromís expressat en els primers
dos versets resum seva actitud al llarg de tota una vida. La pràctica d'aquesta
disciplina espiritual és una de les raons per les quals el pastor d'Israel va
arribar tan elevat nivell d'intimitat amb Déu. Així mateix, no hi ha dubte que
aquesta insistent tendència a proclamar en tot lloc la grandesa de Déu és la
que també alimentava i mantenia viva la seva devoció a l'Altíssim.
Fem bé en aturar-nos a meditar el que expressen aquests dos versets.
Contenen un vot, l'expressió d'un compromís que guiarà el comportament del
salmista en el futur. El sentit d'aquest pacte és similar al que intentem assumir
quan vam entrar a l'enllaç del matrimoni. Prometem estimar al nostre
cònjuge en tot temps, passi el que passi. Qui ha transitat un bon tros per
l'experiència del matrimoni sap el difícil que és complir aquest vot. No
obstant això, la vida espiritual està fundada sobre un pacte. És el que la
manté viva i vibrant al llarg de la vida. Un pacte és una promesa, a futur, de
romandre ferms en una postura o una convicció. No conté clàusules que
condicionen el compliment de la mateixa. La persona mira al futur i estableix
una pauta de comportament que va a romandre constant en tot moment,
siguin quins siguin els esdeveniments que li toqui viure.
El que porta el futur és una cosa que cap ésser humà pot conèixer. Si mirem
la vida, però, podem predir amb cert grau de certesa que el que ve consistirà
en una barreja de coses bones i dolentes, de moments d'alegria i tristesa, de
victòries i derrotes, d'abundància i necessitat. Cada ésser humà està exposat
a les condicions fluctuants que existeixen com a resultat de viure en un món
caigut.
En el cas de David, la seva pròpia vida va estar plena de tota mena de
dificultats. Es va enfrontar a la tenaç persecució de Saül. Va haver de fer front
a la solitud i l'abandó. Va conviure amb les profundes conseqüències del
pecat d'adulteri. Va beure de la copa amarga de ser traït pel seu propi fill.
Mes enmig d'aquesta llarga cadena d’afliccions sempre es va mantenir ferm
en el seu compromís de lloar i beneir el nom de Déu.
¡Que marcat és el contrast amb la nostra cultura, tan subjecta als sentiments!
Creiem cegament en la importància de ser «genuïns», el que significa només
fer les coses quan «sentim» el desig de fer-les. D'aquesta manera, lloem i
beneïm només quan els nostres sentiments ens donen permís a fer-ho. David
ens mostra que és important subjectar els nostres sentiments a la voluntat,
practicar les disciplines de la vida espiritual tot i que tot el nostre ésser es
rebel·la contra això. És més, la insistent pràctica en temps d'adversitat pot ser
la que major fruit espiritual deixi en les nostres vides.

DIACONIA BONA LLAVOR

Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que es realitzar des de
Bona Llavor. Necessitem: Llaunes de sardines, 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: 11-4

AGENDA

CULTE UNIT

31-3 Culte Unit Setmana Santa SBD. El dimarts 31 de març a les 20h
celebrarem el Culte Unit de Setmana
1eebs, a les 20h
Santa a la nostra Esglesia. La meditació
5-4 Culte a les 11 del matí
de la Paraula anirà a càrrec del pastor
11-4 Rebost
Velert.
Un bon moment per compartir amb els
15-4 Rebost
Germans i les germanes de les altres
17-4 Conversem amb la música
comunitats els goig de la salvació.
evangèlica

FESTIVAL DE L’ESPERANÇA

La Pregunta de l’ED

Pregunta mes de març
Els dies 1 i 2 de maig es realitzarà a
Busquem:
Barcelona el Festival de l’Esperança al
un miracle i els dos homes que el van fer
Palau Sant Jordi. Informació penjada
Pista 4: Els que busquem van utilitzar un
al taulell o a la Web:
mantell cargolat per realitzar-lo
http://www.festivalesperanza.org/index.php
Si hi vols anar amb autocar, parla Pista 3: Te que veure amb l’aigua
Pista 2:Déu ja el va fer molt temps abans,
amb el pastor.
també amb dos homes diferents, però
aquest va ser en dos llocs diferents i en un
interval de 40 anys
Pista 1: Eren profetes, el van fer el mateix
dia, al mateix lloc i amb poques hores de
diferència.
ATENCIÓ
Les activitats del dijous 2-4 no es
realitzaran.
El diumenge 5-4 celebrarem el
culte a les 11 del mati. No tindrem
culte a la tarda.

LECTURES BÍBLIQUES
La Setmana Santa, entre altres coses
ens parla del rebuig del Fill de Déu.
Dll 1 Jn 3,1; Dm Gl 6,9; Dc Pr 18,24;
Dj Sl 94,14-17; Dv Jn 6,37-39;
Ds Cl 3,25

