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 en
Ramon C, per la Gina, per la Filomena, pel Paco R , pel Dídac, pel pare de l’Anna M
 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.
 Pels germans que han sofert una pèrdua, que el Senyor els hi doni la força
necessària per superar-la.
 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 la tasca del Rebost
 Per les persones que estant patint a l'Equador.
 Per cada nou dia

Cultes

1 de maig de 2016
Número 1530

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;

1 de maig// 8 de maig
Diaca de torn: Xavier N//Angela R
Torn de porta: Benjamí G//Ruben R

ANIVERSARIS

2 Juana F, 4 M Teresa A
6 Lois R

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

HARMONIA I HUMILITAT

Butlletí de la Barceloneta
24-4-26

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. Propera distribució: 7-5

Filipencs 2: 1-11
L'apòstol Pau crida als filipencs
a

la

unitat

i

l'harmonia

motivada en l'amor de Déu per
mitjà de l'Esperit Sant. Aquesta

AGENDA

La pregunta de l’ED

harmonia s'ha de donar en un
ambient de pau i humilitat, ja

1-5 Culte de pressa possessió nou pastor a

que la supèrbia i la vanaglòria només impliquen rivalitats i rancúnies. El

Castellarnau . 18h
7-5 Rebost// CET a Badalona
8-5 Dia de la família
14-5 2a sessió formació
15-5 Culte de la tarda amb la participació
d’en Toni Bodego
22-5 Concert Prescott Chorale d’Arizona
18h a la 1eebs

verset 3 ens desafia a veure a cada un com superior a nosaltres; això no s'ha
d'interpretar com un complex d'inferioritat derivat, sinó tot el contrari. Se'ns
posa com a desafiament experimentar el mateix sentiment que va tenir Jesús,
qui sent igual a Déu no es va aferrar a aquesta igualtat sinó que es va
humiliar fins a ser com nosaltres (de l'etern al creat; del que es perfecte al
imperfecte; de la santedat a lo pecaminós) i tot i ser com nosaltres adoptar la
posició d'esclau sotmetent-se a una vida d'obediència i una mort de pecador.
No es tracta que permetem que tothom ens trepitgi tenint un esperit
d'inferioritat motivat per una autoestima pobra, sinó molt al contrari, com
que som fills del Gran Rei i destinataris del seu amor, no necessitem caminar
presumint de la nostra superioritat davant els homes ni buscant el nostre
propi bé, sinó que ens sotmetem i humiliem en el servei seguint l'exemple
suprem de Crist. Humiliats en la seva humiliació per ser exaltats juntament
amb Ell.
Quan altres tracten d'abusar del més feble o imposar la seva voluntat, estan
demostrant els seus complexos i petitesa d'esperit. La nostra grandesa es
manifesta en la humilitat digna d'un fill del Rei. I quan Crist vingui per ser
exaltat pel Pare davant de tots aquells que el van escopir, blasfemar, van
negar i van condemnar, llavors serem exaltats juntament amb Ell.
Apunts pastorals

CONTRA el tràfic de persones

RESPOSTA MES d’abril:

Busquem un home : ELI

Aquesta és la última pregunta del curs.
Ànims a tots els participants
PREGUNTA MES DE MAIG

Busquem un profeta

Pista 1: Té un llibre propi

JA ESTEM PREPARATS?
DIUMENGE 22-5-16
CONCERT PRECOT CHORALE D’ARIZONA
A LES 18h 1eebs

http://www.verkami.com/projects/14477sophia-mantente-viva

FORMACIÓ
Ja hem fet el primer dissabte de
formació. El 14 maig, tindrem la
segona sessió, si vols pots apuntar-te,
les xerrades són independents. Inici a
les 10 fins aproximadament a les

La Coral que ens visitarà és va formar
fa 20 anys a la ciutat de Prescott
Arizona, ha viatjat a molts llocs i aquest
maig torna a Espanya i un dels concerts
el realitzaran a la nostra Església , el
proper dia 22.
17,30 amb una parada per dinar, es
Serà una bona oportunitat per gaudir
realitzant les sessions de formació de
junts del do de la música
la “Cumbre global de liderazgo 2015”.

LECTURES BÍBLIQUES
La paciència és la millor arma contra l’engany.
Dll: Sl 37,7/ Dm: Sl 40,1/ Dc; Rm 5,3-5/
Dj: Rm 12,12/ Dv: Jm 1,3-4/ Ds: 1Ts 5,14
Petites capsules sàvies per aquesta setmana

