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, 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. Pel
viatge de l’Equip del rebost solidari
 Per cada nou dia

Cultes
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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;

3 d’abril// 10 d’abril
Diaca de torn: Àngela R//Myriam R
Torn de porta: Benjamí G//Ruben R

ANIVERSARIS
5 Pasqual H
9 Cristina B

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 23,43
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

EL REI CRUCIFICAT

APORTACIÓ Andreu E M

Tres homes pengen de tres creus el sobre de la muntanya de la Calavera;
l'un, perdona, proveeix i prega; l'altre es mofa amb cruels sarcasmes; l'altre,
el nom del qual ha estat escrit en el Llibre de la Vida, il·luminats els ulls de
l'esperit, fa un prec estrany: "Jesús, recorda’t de mi quan arribis al teu Regne".
És realment estrany el prec perquè aquell cos, el de Jesús, maltractat,
sanguinolent, exhaust, difícilment podia despertar l'admiració o l'afecte.
No era Betlem, sinó el Calvari; no era un nen rosat, ni àngels cantors, ni
estrella brillant, ni mags reverents. No, era el Calvari: un home ple de sang,
la barba plena d’esputs; malediccions d'homes, silenci al cel, foscor sobre la
terra i poderosos corruptes en els seus trons.
No era la Muntanya de la Transfiguració, sinó el Calvari; no era el Crist
descorrent el vel de la seva humanitat i deixant escapar la resplendor de la
seva glòria; ni Elies i Moisès al seu costat, ni la veu afectuosa del Pare. No,
aquest era el Calvari, on un home amb l'esquena trencada per les fuetades,
amb mans i peus clavats, inflada la cara per les bufetades... Era el Calvari,
absència d'Elías i abandonament del Pare.
No era Patmos, sinó el Calvari; no l'Alfa i l'Omega, no el Rei de reis i Senyor
de senyors. Aquest és el Calvari; la fi aparent de tot, el triomf del mal; no hi
ha paraula creadora, sinó prec suplicant; no hi ha corona de glòria sinó
d'espines... No hi ha tron, sinó creu!
I veus aquí, que aquest que no va estar a Betlem, ni va conèixer la muntanya
de la Transfiguració, ni va tenir les visions de Patmos, s'omple les oïdes per
primera vegada amb els accents agonitzants d'una veu d'autoritat que mai va
sentir, i els ulls veuen l'espectacle dolorós d'un cos que es contreu en
espasmes d'agonia. I, no obstant això, aquest home va creure en Jesús.
Contra tota lògica, contra tota esperança, contra tot el món. Va creure en
moments en què creure era, en el concepte de molts, senyal d'imbecil·litat... I
va creure, no en Jesús com un home bo i resignat, ni en Jesús com un màrtir;
sinó en Crist com EL REI.
Benaurats aquells ulls que van veure en la creu un tron i en el Crucificat al
Rei, en els claus el ceptre i en la corona d'espines la corona imperial. I
benaurats aquelles oïdes que van escoltar l'acceptació de la seva fe i la
declaració de la seva benaurança: "T’ho asseguro: avui seràs amb mi al
paradís".

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

AGENDA
9-4 Rebost// Festa Primavera UMMB a les
Església Redemptor SBD, 10,30
11-4 al 16-4 VII Jornada de portes obertes
als centres de culte
16-4
Assemblea administrativa UEBC
10,30//Jornada de portes obertes centres
de culte SBD, visita ales 4,30h
15-4 Trobada
a casa de la Família
Asenjo-Puig
17-4 ED Lorenzo G// Culte tarda Doris Moreno
23-4 1 sessió de Formació a les 10h
24-4 ED Lorenzo G
30-4 2a sessió de formació a les 10h

La pregunta de l’ED
PREGUNTA MES d’abril:

Busquem un home

Pista 1: Era sacerdot del Senyor a
l’Antic testament.
Els diumenges 17 i 24 d’abril tindrem a
l’escola dominical els estudis que farà en
Lorenzo González sobre l’estada de Pau a
Macedònia.

ENS PREPAREM!!
DIUMENGE 22-5-16
CONCERT PRECOT CHORALE D’ARIZONA
A LES 18h 1eebs

Tota la informació i
detalls al taulell
d’anuncis.

TROBADA
És una nou espai de relació, més obert,
dinàmic i participatiu per trobar-nos,
aprendre, compartir, opinar, debatre i
gaudir de bona companyia tot sopant i
mantenint una bona conversa. La primera
TROBADA serà el proper 15 d’abril a
casa de la família Asenjo– Puig.

FORMACIÓ
Els dissabtes 23 i 30 d’abril, es realitzaran
les sessions de formació de la “Cumbre
global de liderazgo”.
Apunteu-vos a l’Anna M

LECTURES BÍBLIQUES
L’encàrrec de Déu per la família

Dll - per la seva creació; Gn 1,26-28//Dm– per la seva identitat ; Ef 3,14.19
Dc– per la seva distinció; Sl 8//Dj– en la seva intimitat 1Co 7,1-9
Dv– en les actituds; Ef 5 1-14//Dss–pel seu compromís social; Mt 25,31-40

