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, Marta G.
 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

Senyores
Dijous a les 18h

Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18h
Dijous:
Culte d’oració. 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
Suport educatiu: Inici 6-10-16

Atenció pastoral

Corals
Diumenge 20h

L’Estel:

Diaques

Número 1551

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

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!

allò que és vil
i desestimat del món

Cultes

Al·leluia:

25 de setembre de 2016

1 Co 1,28

ha escollit Déu, allò
que no és res,
per anorrear
Allò que
és ...

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;

25 de setembre// 2 d’octubre
Diaca de torn: Àngela R//Myriam R
Torn de porta: Benjamí G//Ruben R

ANIVERSARIS

26 Josep O,
30 Elisabet N

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

EXCUSES DAVANT L’ANOMENAT DE DÉU

El racó del predicador

Vivim en el món de les excuses. Una excusa en general amaga una veritat
que no volem afrontar. De les cinc paraules que utilitza el Nou Testament
per referir-se al pecat, la que més em crida l'atenció és «hamartia».
Significa: fallar en ser el que ens hauria estat possible i teníem la capacitat
de ser. A la Bíblia i la història de l'Església trobem desenes d'exemples de
l'anomenat de Déu. De la mateixa manera abunden les excuses que els
anomenats van presentar per negar-se a la comanda del Senyor. A Moisès,
per exemple, el Senyor el va cridar a alliberar tot un poble. Per aconseguirho havia de renunciar a la vida còmoda i predictible que portava al desert.
Aquesta renúncia és essencial per respondre a la crida, ja que el Senyor
dirigeix només a aquells que ho han deixat tot enrere. La resposta instintiva
del qual rep l'anomenat és mirar el que és, per veure si està a l'alçada de la
tasca que se li demana. En la majoria dels casos de la Bíblia les debilitats i
els fracassos de la persona relluïen de tal manera que es veien com poc
aptes per a la missió. L'apòstol Pau afirma no obstant això, a 1 Corintis
1,28, que el Senyor escull el vil i desestimat del món per glorificar el seu
nom. És per això que els Dotze amb freqüència despertaven el menyspreu
dels líders religiosos de la seva època, perquè eren homes sense lletres ni
formació. Moisès va posar moltes excuses. El seu veritable problema:
senzillament no hi volia anar. No volia deixar el lloc ni la vida on era. Totes
les seves excuses no eren més que una cortina per amagar aquesta realitat
que no volia afrontar. El seu últim pretext es basa en la lògica i la raó. «La
veritat, hi ha gent millor que jo, més santa, més preparada, més
capacitada, menys pecadora, amb més fe, amb més experiència!» El
Senyor, però, no escull segons els nostres criteris de qui és apropiat, sinó els
d'ell. En el fons, és precisament la debilitat del servent la que permet que el
poder de Déu es manifesti en tota la seva glòria. La voluntat de Déu va
prevaler i Moisès va acabar representant els interessos del Creador de
l'univers davant el faraó. Va recórrer un camí amb moltes lluites, però va ser
testimoni d'una de les més sorprenents victòries operades pel Senyor a favor
del seu poble. Al final, perquè es va animar a creure al Senyor, es va
convertir en un dels profetes més distingits de la història d'Israel.

“ Butlletí de EE de la Barceloneta del 11-9-16”

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. TENS UN
PARELL D’HORES A LA SETMANA PER COMPARTIR? El mes de
setembre començarem a
treballar amb l’equip de suport,
necessitem persones joves o grans que vulguin col·laborar en
aquest ministeri d’ajut i acompanyament als nens i nenes que
venen. Parleu amb l'Àngela o La M Antònia. Propera distribució: 8-10

AGENDA
6-10 Inici suport
8-10 Rebost/ CET: El ministerio de la mujer en la iglésia EEB Badalona, 10,30
15-10 Classe inaugural del CET 9,30
20 al 23-10 Convenció UEB Gandia
27-10 35è aniversari CEC
22-10 Rebost
4 i 5-11 Cimera de lideratge

LECTURES BÍBLIQUES
Avui la paraula pecat sona anacrònica
en la nostra societat tan permissiva,
però la Bíblia la considera molt actual
Dilluns: Ro. 3,23.
Dimarts: Jn. 8,34-36.
Dimecres: Ef 2,1.
Dijous: Jr. 13,23
Divendres: Sl. 38,1-4.
Dissabte: Rm. 6.12-13.
No oblidis prendre les vitamines

Ja ha començat la tardor. Si encara no heu enviat la vostra
imatge d’aquest estiu i un petit comentari, l’estem
esperant. Compartir amb els germans ens enriqueix a
tots i a totes comentari.

