Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: La Mercè R i el seu fill Enric, la Rosa, l’Artur,

l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà, la Raquel, la Rosa cunyada de la Lydia
G, la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina, la Isabel i el José; el Gori i la Feli, la Mònica, la Teresa
Q, la Gina, Paco R , Miriam S (Lleida), el Mario LL, la Maria (àvia d’en Joan ).
 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 les persones que viuen la destrucció i la pèrdua, on la força de la natura ha actuat
produint destrucció i dolor.
 Per cada nou dia

Cultes

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

6 de novembre de 2016
Número 1557

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!

Jo sóc el bon pastor;
el bon pastor dóna la
seva vida per les ovelles.

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

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;

6 de novembre //13 de Novembre
Diaca de torn: Myriam R// Francesc A
Torn de porta: Benjamí G//Rubèn R

ANIVERSARIS
9 María G ,11 Núria P

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

Joan 10-11
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Ell és el pastor

John MacArthur Extret “El Pla del Senyor per l’església. Ed Portavoz.

He13,20 ens parla del Senyor com "el gran pastor de les ovelles". En contrast amb tots
els altres pastors, Ell és el gran pastor. A Jesús se l'anomena pastor tres vegades en el
Nou Testament. La Bíblia parla sobre les persones com ovelles sense pastor en canvi els
creients són ovelles amb pastor.
En una de les reunions d'ancians, comentàvem com desenvolupar una manera millor
de pasturar als creients en la nostra església. Hi va haver diverses aportacions: "Alguns
membres no s'involucren, i altres no compleixen del tot amb les seves responsabilitats.
Hem perdut el contacte amb alguns germans i hi ha d’altres que no vénen i estem
tractant de fer un seguiment ".
Això em fa preguntar: "Senyor, ¿com podem acompanyar-los millor? "Podem consolarnos amb que el gran pastor està pasturant les seves ovelles. De vegades quan un
acabat convertit no s'incorpora a les classes de seguiment, actuem com si hagués
perdut la seva salvació. Diem: "Hem d'ajudar a l'Esperit Sant en tot aquest procés. No
podem deixar-los a cura del Senyor. Cal implicar-los en algun programa! "És molt bo
vigilar i ajudar al poble de Déu, però hem de recordar que
el Senyor és el pastor.
No podria conservar la meva salut mental si em sentís responsable en última instància
de les ovelles de Crist. A la nostra església servim al Senyor de tot cor; però quan se'ns
acaben els recursos i no sabem com atendre les necessitats de les
persones, podem dir: "El Senyor és el gran pastor".
A Hebreus 13,21 ens diu que som "aptes en tota obra bona perquè feu la seva
voluntat". Ell ens capacita per fer la seva voluntat. Ens dóna la seva Paraula (2Tm.
3,16-17) i ens dóna germans amb dons que ens ajuden en la capacitació (Ef. 4, 1-12).
Som, a més, perfeccionats (1 Pere 5,10) després d'haver patit per un temps, i també ens
permetrà passar per proves per tal que la Paraula pugui obrar
en les nostres vides.
Nostre Senyor no només ens capacita sinó que també intercedeix per nosaltres. De la
mateixa manera que un pastor protegiria les seves ovelles lluitant contra un llop, el
Senyor Jesucrist lluita contra l'adversari que constantment està acusant els cristians
davant el tron de Déu. Satanàs ens acusa a nosaltres com ho va fer amb Job (1,7-12;
2,1-5). No obstant això, Jesús ve a ajudar-nos. Ell és el nostre defensor, intercessor,
advocat i conseller. Ell és el nostre gran sacerdot.
Crist sap exactament pel que estem passant, de manera que és capaç d'ajudar-nos (He.
02,18). Ell és el perfecte gran sacerdot que viu per intercedir sempre per nosaltres (He.
07,25). Ell va experimentar la fam, la set i la fatiga. Va créixer en el si d'una família. Va
estimar, odiar i es va meravellar. Va estar content, trist, enfadat, sarcàstic i dolgut. Va
exercitar la fe, va llegir les Escriptures i va pregar. Va obrir el seu cor al dolor humà i va
plorar quan el seu propi cor li feia mal. El Senyor va passar per tot pel que nosaltres
podem passar. Ell empatitza amb nosaltres i ens defensa. Crist és el nostre fidel gran
sacerdot, que intercedeix sempre per nosaltres.
Com el nostre pastor, ell ens nodreix, ens cuida i ens capacita per fer la seva voluntat.
També intercedeix a favor nostre com el nostre gran sacerdot assegurant-se que cap
pecat és carregat al nostre compte. La seva sang ens manté net de tot pecat (1Jn. 1, 9).

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: 12-11

AGENDA

ACTE DE RECONEIXAMENT

12-11 Rebost/Acte de reconeixement a El dia 12 de novembre, a les 17h,
tindrà lloc, a l'església de la Nativitat
Terrassa
de Terrassa, un acte de reconeixement
19-11 Assemblea administrativa UEBC.
a la nostra germana M. Luisa Hidalgo
20-11 Conferència ED president UEBE 11h.
per la seva tasca missionera, i la
26-11 Rebost/Conferències UMMBE a inauguració de l'exposició dels seus
records missioners al Iemen. L'acte
Lleida.
clourà amb un aperitiu.

LECTURES BÍBLIQUES

Et sents trist per alguna cosa?
Dilluns: 2Te (Tessalonicencs) 2,16-17
Dimarts: 2Co (Corintis)1,3-4.
Dimecres: Is (Isaïes) 61,1-3.
Dijous: Sl (Salm)34,15-17

La pregunta de l’ED
RESPOSTA MES D’OCTUBRE
Buscàvem un home jove: TIMOTEU
PREGUNTA MES DE NOVEMBRE

Busquem un home que volem saber
en quin passatge de la Bíblia surt.
Divendres: Sl 94,21-23.
(llibre, capítol i verset)
Dissabte: Rm (Romans)8,1-6
Pista 1: La bíblia no diu el seu nom, el
No oblidis prendre les vitamines diàries!!!
descriu. Era molt alt i tenia una
anomalia a mans i peus.
Per
col·laborar Animeu-vos a participar, encara que
parla amb la no sigui tant fàcil.
Marta S.

CATECÚMENS

P r o p er a m e n t i n i c ia r e m c l a s s e s
Catecumenals, per les persones que
desitgin batejar-se. Els interessats en
assistir que parlin amb el Pastor.

