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 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 i Roser, Miriam S (Lleida), la Maria (àvia d’en Joan ),la Fina, la Maria Cs,
pel Mario LL.
 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.
 Agrair el Senyor les persones que han desenvolupat els ministeris aquest any i
demanar que ens ajudi a servir-lo, sempre en tot moment, i que tots puguem dir
“aquí em tens Senyor”.
 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 nou enviament
 Per les persones que viuen la destrucció i la pèrdua.
 Per cada nou dia

Cultes

Senyores

15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Número 1569

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!

Veniu a mi tots els qui esteu cansats
i afeixugats, i jo us faré reposar

Dijous a les 18h

Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18h
Dijous:
Culte d’oració. 20h

Caldera-Grup de pregària

5 de febrer de 2017

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

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;

5 de febrer//12 de febrer
Diaca de torn: Àngela R//Myriam R
Torn de porta: Rubèn R//Joan F

ANIVERSARIS

7 Anna P P// 10 Concha

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

Mt 11,28
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Aficionats en assumptes religiosos

Juan Francisco Muela
LUPA PROTESTANTE

La insondable compassió mostrada en tot moment per Déu i especialment
desplegada a i per Jesús de Natzaret, constitueix el moll de l’os, el motor i
el nucli de La seva Missió envers tota la Creació. La nostra, la nostra missió
com a fills i seguidors seus en aquest món, és molt més modesta però no
manca d'importància perquè emergeix subsidiàriament, de la Seva.
I és aquesta mateixa compassió nascuda del nostre Pare, mostrada i
avalada en Jesús de Natzaret i comunicada i "contagiada" per l'Esperit a
nosaltres, la qual hem d'exercir o més aviat "deixar fer", sense posar-traves
ni pors, ni prejudicis, ni interessos; deixant que jugui un paper motivador
de primer ordre en les nostres vides, personals i comunitàries, si volem que
transmetin Evangeli i no només xerrameca religiosa. Si volem construir una
església lliure, valenta i compassiva però també obedient i compromesa
sota l'autoritat del seu cap, que no és altre que Jesús mateix, receptiva a la
Paraula de Déu i disposada a donar-ho tot per Ell. Si no volem acabar sent
una espècie de grup d'aficionats a assumptes "religiosos" que si més no
benintencionadament (o per mala consciència, que, fet i fet, ve a ser molt
semblant) ens anem reunint, periòdicament, en una mena de psicoteràpia
de grup, per calmar les nostres ansietats, donar llera als nostres bons
sentiments i suportar la vida, dura vida (de vegades la nostra, de vegades
la dels nostres semblants), amanida amb quatre consignes de llibre
d'autoajud a (per molt bíbliques que es pretenguin).
No, no podem caure en això si el que realment volem és portar al món,
començant pel nostre petit món, el nostre entorn, el missatge de pau,
perdó, acollida, justícia, alliberament i plenitud del Déu Creador i
reconciliador que busca el qui s'ha perdut perquè torni i en Ell trobi
llibertat, descans i sentit. Fer-ho seria empetitir de manera miserable una
salvació tan gran com la que hem rebut que, per molt grandiloqüent i
pomposament que la descrivim i parlem d'ella, si no es fa vivible,
palpable, fruïble, mostrable, concreta, versemblant i evident només
produirà, i amb raó, escepticisme, decepció i fins menyspreu.

Continuem des de Bona Llavor treballant en el servei a les persones. Ens
sentim agraïts per la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració,
però si TENS UN PARELL D’HORES A LA SETMANA PER COMPARTIR,
parla amb l'Àngela o La M Antònia. Propera distribució: 18-2-17

AGENDA
18-2 Rebost//Formació: Coaching per un
lideratge espiritual i efectiu per les esglésies//
Culte Memorial JM Martínez
19-2 Culte de la tarda , M Dolors Taengua
3 al 5 del 3 Recés Caliu 2017, Comarruga

La pregunta de l’ED
La PREGUNTA del Mes de Gener
Busquem 4 Homes
RESPOSTA: DANIEL I ELS SEUS TRES AMICS
PREGUNTA MES DE FEBRER
BUSQUEM UNA DONA

Pista 1: Té relació amb l’aigua
Participar en el concurs de l’escola dominical
En Mario LL ha passat per el tauli ara ja ens obra noves finestres de coneixement de
està a casa i es va recuperant Preguem la Paraula.
per ell i la seva família
Animeu-vos a participar.

NOTICIES DE CASA

NOU ENVIAMENT
Aliments
pel
camp
de
Lesbos, menjar
que
no
caduqui.
Recollirem fins
11 de febrer
que s’haurà de
portar cap a
Cerdanyola.

ACTIVITATS ESPECIALS
18 de febrer a l’EEB Bonanova de 10h
a 14h Coaching per un lideratge espiritual i
efectiu per les esglésies.
18 de febrer Culte memorial i d’acció de
gràcies d’en Josep Maria Martínez, que
tindrà lloc a l’Església del carrer Verdi de
Barcelona a les 18h.

LECTURES BÍBLIQUES
Parlem dels DONS
Dll: Son molts i diversos, però el Senyor és el mateix 1Co 12,1-4
Dm: Ens han estat donats per lloar-lo. Ef 5,19
Dc: Què important és la Restauració Gl 6,1-2
Dj: Siguem savis dirigits per l'Esperit Col 3,16-17
Dv: Cerqueu de tenir-los en abundància 1 Co 14,12-15
Ds: Tt 2,9; versió castellana. Una mica d’humor!

