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 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 Gori,
per la Mònica, per la Teresa Q, 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 cada nou dia

31 de juliol de 2016
Número 1543

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!

HORARI D’ESTIU 11h

del 26 de juny al 18 de setembre

Cultes

Senyores

Vacances d’estiu.

Diumenge: Culte d’adoració 11h
Escola Dominical: Fins el setembre
Dijous: Culte d’oració. Fins el setembre

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
Suport educatiu i Conversa: Vacances d’estiu

Atenció pastoral

Corals
Fins el mes de
setembre

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;

31 de juliol//
Diaca de torn: Xavier N//Myriam R
Torn de porta: Benjamí G//Rubèn R

ANIVERSARIS

31 Myriam 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

2 Co 3,17 b
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

LA VERITABLE LLIBERTAT

John Scott

“Crist ens ha alliberat perquè siguem lliures. Així, doncs, manteniu-vos ferms, i no us
deixeu sotmetre altra vegada al jou de l’esclavatge” (Gàlates 5:1).

El Nou Testament presenta Jesucrist com el suprem Llibertador, i a la vida
cristiana com una vida de llibertat. Jesús havia dit a uns jueus que havien
cregut en ell: ”Si us manteniu ferms en la meva paraula, realment sou deixebles meus;
coneixereu la veritat, i la veritat us farà lliures" (Jn 8,31-32). Però en què consisteix la
llibertat cristiana? Comença amb l'emancipació de l'horrible esclavitud d'haver
de guanyar la nostra salvació mitjançant l'obediència a la llei. Inclou la llibertat
de la condemnació i la llibertat de la consciència culpable, la inefable alegria
del perdó, l'acceptació i l'accés a Déu, i l'experiència de la misericòrdia amb
independència del mèrit. Però la llibertat cristiana no és llibertat absoluta de
tota restricció i límit.
En primer lloc, no és llibertat per a ser indulgents amb la nostra naturalesa
caiguda i egocèntrica: "Vosaltres, germans, heu estat cridats a llibertat" , va escriure
Pau. "Però mireu que aquesta llibertat no sigui un pretext per a satisfer els desigs
terrenals" (Gl 5,13). De manera que la nostra llibertat en Crist no ha de ser
usada com a pretext de l'autoindulgència. Si vivim en l'Esperit, no satisfarem els
desitjos de la naturalesa pecaminosa (v. 16).
En segon lloc, la llibertat cristiana no és un permís per explotar al nostre
proïsme. El que se'ns diu és: "Més aviat, per l’amor feu-vos servents els uns dels
altres" (v. 13). Aquí veiem una tremenda paradoxa. Lluny de tenir llibertat per
ignorar, descuidar o abusar dels nostres pròxims, se'ns ordena estimar-los i
servir-los. És a dir que des d'un punt de vista, la llibertat cristiana és una espècie
d'esclavitud: No una esclavitud a la nostra naturalesa egoista sinó al nostre
proïsme. Som lliures en relació a Déu però servents els uns dels altres.
En tercer lloc, la llibertat cristiana no és un permís per passar per alt la llei,
perquè: "En efecte, tota la Llei troba la seva plenitud en un sol manament, que es
aquest: Estimeu els altres com a tu mateix” (v. 14). L'apòstol no diu que si estimem
el proïsme podem desentendre'ns de la llei, sinó que d'aquesta manera la
complim.
La veritable llibertat, doncs, no consisteix en la indulgència amb la nostra
naturalesa caiguda sinó en el seu control; no és llibertat per explotar al proïsme
sinó per servir-lo, i no és llibertat per passar per alt la llei sinó per complir-la.

Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i
acompanyament de persones que ens necessiten. Gràcies per la
vostra col·laboració, recolzament i suport en oració. El mes de
setembre començarem a treballar amb l’equip de suport, necessitem
persones joves o grans que vulguin col·laborar en aquest misteri
d’ajut i acompanyament als nens i nenes que venen.
Propera distribució: 6-8

AGENDA
6-8 Rebost
1-9 Dispositiu estiu 18h
11-9 Assemblea d’església a les
12,30
18-9 Inici Escola Dominical 11h//Culte
d’adoració 18h
22-9 Reunió de Senyores//Culte de
pregària
20 al 23-10 Convenció UEB Gandia
4 i 5-11 Cimera de lideratge

La plana web de la Cimera de
lideratge en valors 2016 ja esta
operativa. Podeu navegar i trobar
informació. Ja pots fer la inscripció. La
Cimera és realitzarà els dies 4 i 5 de
Novembre a l'Església Unida de
Terrassa. www.global-leadership.es

LECTURES BÍBLIQUES
Us proposem per aquest estiu un pla de lectures sobre el llibre d'Isaïes
Capítols 46,47 i 48. Els ídols morts o el Déu vivent.
Dll: Déu no és pot comparar a ningú més 46,1-8 //
Dm: La salvació no trigarà 46,9-13 //
Dc: Caiguda de Babilònia 47 //
Dj: Anunci de coses noves 48,1-11 //
Dv: El Senyor salvarà el seu poble 48,12-16 //
Dss: Invitació a sortir de Babilònia 48, 17-22 //
No oblidis prendre les vitamines diàries!!!

Desitgem que l’estiu sigui un temps de moltes
benediccions. Si visiteu alguna comunitat doneu
salutacions de part nostra. Recordeu enviar la vostra
imatge d’aquest estiu i un petit comentari.

