Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Mercè 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 la Sara germana
de la Raquel, per la Rosa cunyada de la Lydia G, per la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina,
la Isabel i el José ; pel Pere P, pel Gori, per la Fina germana de l’Amelia, per la Mònica,
pel Jordi V, per la Teresa Q, per l’Olga P, per L’Emilia mare de l’Elisabet B, per la neta de
l'Àngela i per la seva família. (ja ha tornat a casa)
 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.
 Pel desenvolupament dels ministeris de : Bona Llavor, l’Escola Dominical, la Coral, les
senyores, els joves. Pel Creixement de l’església. Per la reunió de febrer.
 Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli, per les persones que no
poden expressar-se amb llibertat. Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de
guerra i violència.
 Per cada nou dia

Senyores

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
Al·leluia:

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
Diumenge a les 20h

L’Estel:

Diaques

Dijous a les 6 de la tarda.

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;

17 de gener//24 de gener
Diaca de torn: Àngela R//Myriam R
Torn de porta: Manel P M//Joan F

17 de gener de 2016
Número 1515

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!
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ANIVERSARIS
22 Julia C

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

Pro 11,12

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Llista de bons propòsits

Àngela Raurell

Aquestes dates són un bon moment per fer una llista de bons propòsits i de bones
intencions. No parlo de: fer gimnàs, estudiar anglès, fer dieta, organitzar-me millor,
etc. que poden ser força interessants, sinó d’aquells que representarien un veritable
canvi i millora en la vida espiritual i actitudinal.
intentaré ser més compassiva i comprensiva amb el meu proïsme,
 intentaré ser més justa i íntegre, tal com llegim a Pr 1,1-20 per tal d’ajudar a
perfeccionar l’entorn més immediat,
intentaré ser més empàtica per ser més propera i d’aquesta manera estar atenta i ajudar
intentaré ser més assertiva per assolir fortaleses davant de dificultats...
i podríem fer una carta als Reis plena de desitjos i bondats que ens agradaria poder
atribuir-nos.
Crec que està bé que ens fem aquesta llista i que sigui ben extensa i plena de
complexitats i fins i tot que hi hagi un cert toc de gosadia si el que en ella hi consta
enforteix la idea d’aconseguir un món millor i a l’excel·lència.
Però hem de tenir en compte, i ho oblidem massa sovint, parlo per mi, en el moment
de fer propòsits tan elevats i abstractes que estem en un món ple de canvis i
d’incerteses que poden fer trontollar la decisió més pura i plena de bondat. Ens hem
de fixar objectius, sí, però com tots sabem i cal tenir-ho present, tot i que en som
responsables del seu compliment no depenen de nosaltres i que sempre, sempre, ens
caldrà l’ajuda de la pregària constant amb el nostre Déu, la lectura continuada de la
seva Paraula que ens han d’aportar aquella flexibilitat, humilitat i senzillesa per
adaptar-nos als esdeveniments que se’ns presenten cada dia i cada moment i que ens
han de permetre obrir el cor i la capacitat per entendre’ls i la fortalesa per acceptarlos.
Quantes vegades hem pogut comprovar que grans objectius d’altes institucions o
d’importants personalitats plens de boníssimes intencions per millorar el món, s’han
quedat petits i fins i tot obsolets davant de fets sobrevinguts i no previstos. Un exemple
el tenim en que quan s’havien arribat a acords a nivell mundial per eradicar la
pobresa alimentària abans de 2030, s’ha presentat la greu crisi dels refugiats en la
que ningú no havia pensat en solucionar ni prendre acords, malgrat ser ben previsible
i organitzacions com l’ACNUR fa anys alertaven de la magnitud dels desplaçaments.
Hem d’admetre que l’humà més important d’aquest món no pot assegurar que
complirà amb efectivitat els objectius que s’ha fixat, i parlo només de propòsits
encaminats a dur el benestar a l’altre, desproveïts totalment d’interessos partidistes
individuals o col·lectius, doncs aquest humà sigui científic, polític, magnat del petroli o
“supermilionari”, sempre estarà sotmès a les incerteses que es poden presentar en
qualsevol moment. Aquesta realitat ens porta a la conclusió que només amb una
mentalitat oberta a una veritat que està per damunt dels mortals ens pot obrir a
l’esperança.
La lectura de Rm 8, 18-31, almenys a mi m’ha portat llum i esperança en el meu plantejament.

M’agradaria concloure amb la proposta d’uns bons propòsits per aquestes dates, que
espero que compartiu: Anhelar (desitjar vehement) el bé (Proverbis 11), admetre la
meva feblesa, confiar en la gràcia de Déu cap a mi i pregar especialment per què
augmenti la meva fe i la meva fidelitat cap a Ell.

DIACONIA BONA LLAVOR

Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i acompanyament de
persones que ens necessiten. Pel rebost necessitem: torrons, neules i productes pels lots
de Nadal. Llaunes de sardines, tonyina, formatge, xocolata en pols i oli de girasol per
completar els lots. Pel suport educatiu persones que puguin dedicar el seu temps.
Gràcies per la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració que tant necessitem
per continuar realitzant aquest ministeri en quests moments tant complicats per a
moltes persones. Propera distribució: 23-1

AGENDA

17-1 Culte de la tarda amb la participació
de la Damaris Playà
23-1 Rebost// Culte d’acció de gràcies
6-2 Rebost//Reunió d’Església a les 18h
14-2 Inici dels estudis a l’ED amb en
Jaume Triginé
20-2 Rebost

CULTE D’ACCIÓ DE GRÀCIES
El proper 23 de gener a les 18h a
l’Església de CECMAVI, Maria Victoria,11
Sants BCN, és celebrarà el culte Unit
d’Acció de gràcies. Hi haurà informació
dels grups que han pogut col·laborar
directament amb els camps de refugiats,
la reflexió “Europa, terra de refugi” a
càrrec d’en Jaume Torrado

LECTURES BÍBLIQUES

MEMÒRIES/INFORMES
Responsables de ministeris última
setmana per lliurar les vostres
valoracions de la tasca realitzada
durant l’any.

La pregunta de l’ED
PREGUNTA MES DE GENER
Busquem una regió
Pista 3: Te que veure amb un grup
d’animals, prohibits pels jueus, per ser
impurs.
Pista 2: Jesús hi va fer un miracle amb
conseqüències ,si més no, curioses.
Pista 1: Jesús hi va anar amb els seus
deixebles.

La restauració és el tema que us proposem per aquesta setmana, esperem que
aquestes lectures ens ajudin a obrir la nostra ment i el cor.
Dll: El nou testament ens parla de Restauració Fets 3,19-21
Dm: Job també va ser restaurat. Job 42,10-12
Dc: El ritual religiós no serveix . Amós 5,21-23
Dj: El penediment és el camí. Is 58,1-14
Dv: Restauració a la intimitat de Déu. Ap 19,7-9
Ds: Crist el nostre restaurador Ef 2,11-19

