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 Núria M, per la Mònica, Sebastina H.
 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. Pel concert de la Coral Glòria.
 Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli i per les persones
que no poden expressar-se amb llibertat.
 Per les famílies de les persones que han perdut éssers estimats.
 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
Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18h
Culte d’oració: Dijous 20h

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

Corals
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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
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

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;

3 de maig// 10 de maig
Diaca de torn: Xavier N// Angela R
Torn de porta: Ruben R//Joan F

ANIVERSARIS
4 M Teresa A; 6 Lois R;
8 Joan F; 9 Teresa Q

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

Mt 6,6
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Oracions d'emergència

Aport: Andrer E M

“Déu va disposar que un gran peix s'engolís Jonàs. I Jonàs es va estar
dintre del ventre del peix durant tres dies i tres nits. Aleshores va pregar
el Senyor, el seu Déu, des de les entranyes del peix…” (Jonàs 2:1:2)
Molts de nosaltres tenim una vida d'oració que podria ben estar
acompanyada d'un cartell que digués: «Utilitzi's solament en casos
d'emergència!». Són aquestes les oracions que s'eleven quan la crisi ha
arribat a tal estat que ja no ens queda una altra sortida que mirar cap al
cel i clamar que Déu intervingui. En la seva misericòrdia, ell moltes
vegades respon, però nosaltres no tenim consciència d’altra cosa que
això: una resposta al nostre problema.
Pensar en l'oració en aquests termes és tenir una perspectiva molt limitada
sobre aquest aspecte sagrat de la vida espiritual. És, no obstant això, un
concepte arrelat en nosaltres. El resultat és que les nostres oracions
s'assemblen a la llista que elaborem quan anem de compres. Elevem les
nostres comandes al cel i després seguim pel nostre camí.
«La veritable oració --deia el gran Sant Agustín-- no és una altra cosa que
l'amor». Sobre aquest tema Richard Foster, en el seu llibre “L'oració”,
escriu: «Avui el cor de Déu és una ferida oberta d'amor. Ell es dol per la
nostra distància i les nostres preocupacions. Es lamenta que no ens
apropem a ell. Es lamenta perquè ens hem oblidat d'ell. Plora per la
nostra obsessió pel molt. Anhela la nostra presència».
Aquestes frases ens apropen al que és la veritable naturalesa de l'oració. Penses que l'única raó per la qual Jesús s'apartava amb freqüència a llocs
solitaris era per demanar coses de Déu? Clar que no, veritat? Necessitava
gaudir d'aquesta amistat transformadora que resulta dels moments
d'intimitat amb el Pare, i que són produïts per l'oració. Segurament per
aquesta raó els deixebles es van apropar i li van demanar que els
ensenyés a orar (Lc 11:1–11). No és que no sabessin elevar peticions a
Déu, sinó que mancaven d'enteniment sobre el veritable misteri que
anomenem oració. Destriaven en Crist una dimensió espiritual en la vida
d'ell, que faltava en ells.
Què fàcil és per a nosaltres, submergits en el remolí de l'existència,
convertir l'oració en una llista de peticions per treure'ns de dificultats! El
Senyor, no obstant això, ens convida a ingressar a una altra classe

d'experiència. Per aquesta raó Jesús deia que, quan orem, hem de tancar-nos
a la nostra cambra interior (Mt 6:6). Ningú tanca la porta de la seva habitació
si té intenció de sortir al minut d'haver entrat. Més aviat, Crist cercava un
temps d'intimitat amb el Pare, un temps en el que en nosaltres el resultat
principal ha de ser que ell ens transformi per mitjà de les nostres oracions.
Tots necessitem caminar per aquest camí!

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: 9-5

AGENDA
9-5 Rebost
10-5 Conferencia ED– Doris Moreno. 11h

La Pregunta de l’ED

Resposta mes d’abril
La paràbola era la de l’àliga a
Ezequiel 17,1-10
11-5 CET segona sessió. Gestió de
Pregunta mes de maig:
conflictes a través de la mediació 10,30h
Busquem un home
1eebs
Pista 1: Era un rei molt poderós
16-5 a la 1eebs:18h Trobada de joves
CONFERENCIA ED
“Creo en ti Day; 20,30 h Gospel Glòria
17-5 Concert Gospel Glòria Nativitat El proper diumenge dia 10 a les 11h
del matí, ens acompanyarà la Doris
Terrassa a les 12h.
Moreno, membre de l’església unida de
23-5 Rebost
Terrassa i ens farà la conferència de
24-5 Conferència ED
l’Escola Dominical, que porta per títol.
30-5 Trobada de UEMM a la Unidad de Qui va matar a Miquel Servet?
Terrassa. Participació de la coral Al·leluia
INGRÉS

ARRIBA EL DIA

El dilluns dia 4, en Pere P serà ingressat
Es necessita allotjament per 43 durant ens dies a l’hospital per

membres del Gospel Glòria per la realitzar-li unes proves. Preguem
nit del dissabte 16, amb esmorzar perquè el Senyor el guardi i
inclòs. Contacte Anna M
l’acompanyi a ell i a la seva família.

