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’Emilia mare de l’Elisabet B, per en Ramon C, per la
Gina, pel tiet de Dani Prz, Marta S, per la filla de la Conxa, per la Filomena.
 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

Cultes

21 de febrer de 2016
Número 1520

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
15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Corals

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
Diumenge a les 20h

Al·leluia:
L’Estel:

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;

21 de febrer//28 de febrer
Diaca de torn: Àngela R//Myriam R
Torn de porta: Manel P M//Joan F

ANIVERSARIS
22 Lois G P
25 Gregori 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

Lluc 17,10
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

ELS DEURES MÍNIMS DEL MEMBRE D'UNA ESGLÉSIA LOCAL
Andreu E M

El dia 6 de febrer va tenir lloc la reunió d'església, en la que es van escollir i
van ser acceptats i nomenats els germans i germanes que s'han
responsabilitzat del bon funcionament de les diverses àrees que conformen
l'esg lésia. Donem
g ràcies a D éu
p er ells i el l es.
És obvi que no tots els membres de l’església estem cridats a fer totes les
coses, sigui per no tenir capacitat o no disponibilitat, edat, salut, etcètera.
Però sí crec que tots els membres de l'assemblea tenim uns deures mínims
envers la nostra església; parlem de deures, no d'obligacions.
En Manel Puig esmenta en el resum del seu informe presentat a
l’assemblea el que Jesús va dir una vegada i afirma que resumeix a la
perfecció el que han fet: "Així també vosaltres, quan hàgiu fet tot el que se
us ha estat ordenat, digueu: Servents inútils som, doncs el que havíem de
fer vam fer". Un passatge tallant i revelador per tots nosaltres.
Autosuficiència i presumpció són invalidats per la revelació d'aquest
passatge: "Servents inútils..." perquè no vam fer sinó el que havíem de fer.
Sense emfasitzar en la nostra imperfecció, hi ha quatre coses, en la meva
opinió, que són el mínim en la nostra activitat cristiana, val a dir el que
cada cristià hauria de fer si no pogués fer una altra cosa.
Primera: assistir amb regularitat als cultes de l'església. Quanta joia
perdem quan deixem d'anar al temple per adorar Déu! En certa forma,
també aturem el nostre creixement espiritual, no permetem que els dons
que l'Esperit Sant ens ha donat es manifestin i perdem el privilegi de
conrear la capacitat social de la companyonia cristiana.
Segona: participar en el programa de formació de l'església. Els símils de
la vida cristiana són sempre exemples d'activitat i dinamisme. Si llegim el
capítol dos de la segona carta a Timoteu veurem que el cristià és soldat
fidel de Jesucrist, atleta en l'estadi de la vida, pagès que sembra amb amor,
conrea amb paciència i espera amb confiança, i got "aparellat per als usos
del Senyor”.
Tercera: sostenir econòmicament el treball de l'església. No es tracta del
delme, sinó de delme i d'ofrenes. Es tracta del lliurament personal a Déu i a
la seva obra. Quan la persona es converteix ha de convertir-se al Senyor
incloent la cartera. ¿Qui ha de sostenir l'obra de l'església sinó els membres
de l’església?
Quarta: donar testimoniatge personal de la nostra salvació. Si Déu ens
ha salvat, diguem-ho a les gents; si ens ha beneït amb la seva cura
providencial, diguem-ho també.

Fem nostra l'expressió de Pere: "No podem deixar de dir el que hem vist i
escoltat..."
Aquestes quatre coses són el mínim de la participació personal a l’església per
a tots aquells i aquelles que invoquem el nom del Senyor...
Continuem des de Bona Llavor
treballant en l’ajut, assistència i
acompanyament de persones que ens necessiten. Pel rebost necessitem: Llaunes de
sardines, formatge en porcions capsa o bossa, xocolata en pols i oli de girasol, i brou
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 aquests moments tant complicats per a
moltes persones. Propera distribució: 27-2

DIACONIA BONA LLAVOR

La pregunta de l’ED

AGENDA
21-2 ED Segona sessió Jaume
Triginé//Culte de la tarda amb la
participació d’en Lorenzo Gonzalez
27-2 Jornada de formació voluntariat
evangèlic hospitalari de 9,30 a 14 a les
dependències de l'Hospital Evangèlic
5-3 Rebost// CET “Pastoral al final de la
vida” EEB Badalona.
22-3 Culte Unit a l'Església de
Castellarnau a les 19,30

PREGUNTA MES DE FEBRER
Busquem un home

Pista 4: Ell va fer una promesa molt
imprudent a Déu que va tenir
conseqüències greus per ell i la seva
filla.
Pista 3: Quan Israel es va veure
amenaçat, el van anar a buscar
perquè els fes de comandant.
Pista 2: Els seus germans el van
foragitar perquè no heretés.
Pista 1: Era un guerrer molt valent. Fill
d’una ramera.

LECTURES BÍBLIQUES Per aquesta setmana

TAULELL
Tota la informació i
detalls de formació
que ha arribat.

Aquesta setmana ens centrarem en el llibre de fets.
Qualitats d’un bon líder
Dll - Fan de l’oració la seva força 12,1-11
Dm– No accepten les lloances 14,14-18
Dc– Preparant a d’altres. 16,1-5
Dj– Prediquen el propòsit de Déu. 20,20-27
Dv– Son lleials, a la seva responsabilitat. 20,28-32
Dss– Confien en el poder de Déu. 3,1-10

