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, 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 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

20 de març de 2016
Número 1524

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

Dijous a les 6 de la tarda.

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

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

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
Diumenge a les 20h

Al·leluia:
L’Estel:

Diaques

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

Mt

6,7

Quan pregueu,
eviteu de
parlotejar com
fan els pagans,
creguts que a
còpia de paraules
es faran escoltar.

Mt

6,8

No els imiteu,
perquè Déu, el
vostre Pare , ja
sap el què
necessiteu
abans que li ho
demaneu.

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;

20 de març//27 de març
Diaca de torn: Xavier N//Lliure disposició
Torn de porta: Joan F//Lliure disposició

ANIVERSARIS
21 Biel L// 24 Núria M

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

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

L'ORACIÓ CRISTIANA

John Sott

La raó per la qual els cristians no hem de pregar com els pagans és
perquè nosaltres creiem en el Déu viu i veritable. No hem de fer el que
ells fan perquè no hem de pensar com ells pensen. Tot el contrari: "El
vostre Pare sap ..." Ell no ignora les nostres necessitats ni vacil.la a
satisfer-les. Per què, doncs, hem de pregar? Quin és el sentit de l'oració?
Deixem que Calvino respongui a les nostres preguntes amb la seva
acostumada claredat:

“Els creients no preguen amb la intenció d'informar a Déu sobre coses
que li puguin ser desconegudes, o per a engrescar-lo a que porti a
terme el seu deure, o per urgir-lo com si es mostrés reticent. Tot el
contrari, preguen a fi de ser ells mateixos encoratjats a cercar Déu,
perquè puguin posar en pràctica la fe en meditar en les seves promeses,
perquè s'alliberin de les seves preocupacions al posar-les a la seva
falda; en una paraula, perquè puguin declarar que d'ell i només d'ell
esperen tot el bo, tant per a sí mateixos com per a altres persones."
Si l'oració dels fariseus era hipòcrita, i la dels pagans era mecànica,
llavors la dels creients ha de ser autèntica: sincera en lloc d'hipòcrita,
reflexiva en lloc de mecànica.
L'anomenada Oració del Senyor o Pare Nostre va ser pronunciada per
Jesús com a model de com s'ha de veure l'oració cristiana genuïna.
Segons Mateu, la va donar com un model a copiar: "Vosaltres heu de
pregar així" (v. 9); segons Lluc, com un esquema per seguir: "Quan
pregueu, digueu ..." (11:2). Per cert, podem usar aquesta pregària de les
dues maneres.
Jesús ens va ensenyar a dirigir-nos al Senyor com "Pare nostre que esteu
en el cel". En primer lloc, això implica que és un Déu personal. És
possible que, en la ben coneguda expressió de C. S. Lewis: Déu sigui
"més que la suma d'atributs de la personalitat, però sens dubte no és
menys que ella." En segon lloc, és un Déu amorós. No és la classe de
Pare dels quals a vegades sentim -un autoritari, o un alcohòlic o un "don
juan"- sinó un Pare que compleix els ideals de la paternitat brindant cura
amorosa als seus fills. En tercer lloc, és un Déu poderós. Allò que el seu
amor ofereix, el seu poder és capaç de realitzar.
Sempre és savi que, abans de pregar, passem un temps recordant qui és
aquell davant de qui ens presentem.

Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i
acompanyament de persones que ens necessiten. Pel rebost : 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: 9-4

La pregunta de l’ED

PREGUNTA MES DE MARÇ
Hem de trobar un arbre
Pista 4: Jesús va maleir un d’aquests
arbres
Pista 3: Al Nou Testament hi ha tres
vegades que se’n parla. Una es troba
en una paràbola.

AGENDA

20-3 Culte de la tarda amb la participació
d’en David Oliver.
22-3 Culte Unit a l'Església de
Castellarnau a les 19,30
27-3 Culte a les 11h
2-4 CET a Badalona “El ministeri de la dona”
9-4 Rebost
Pista 2: La gent és feia
16-4
Assemblea administrativa UEBC
pans i coques quan el fruit ja era sec.
Pista 1: Abundava molt, tant a Israel coma 10,30//Jornada de portes obertes centres
nacions veïnes. Es menjaven els seus fruits. de culte SBD, visita ales 4,30h

AJUT PEL CAMP D’IDOMENI
El Rebost solidari de Cerdanyola està
preparant el tercer enviament de roba,
sabates, roba, interior nova i mitjons.
Gràcies per la vostra col·laboració

MALALTS
La Gina continua ingressada a Valle Hebron
L’Emilia continua a l’Hospital.
En Pere P ja ha tornat a casa.
Preguem per ells i les seves famílies.

SOM NOTICIA
Al bloc de “protestante” digital surt una noticia
sobre la nostra comunitat, us copio l’enllaç:
http://protestantedigital.com/
b l o g s / 3 8 8 6 5 /
iglesia_bautista_de_sabadell
Diari Sabadell dijous17, TAL DIA COM AVUI
pàgina 38.

Tota la informació i
detalls de formació
que ha arribat.

LECTURES BÍBLIQUES
El millor bàlsam que el Senyor ens dona per
tancar les ferides és el perdó
Dll - Pr 19,11; Dm– Mt 5,39; Dc– Mt 6,15
Dj– Ef 4,32; Dv– Col 3,13; Dss– Mt 5,7

ATENCIÓ
Les activitats del dijous 24-3 no es realitzaran.
Canvi d’hora la nit del dissabte 26 al diumenge
27
El diumenge 27-3 celebrarem el culte a

les 11 del mati. No tindrem culte a la
tarda.

