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, Rake V, Biel H (net Pascual i Amelia)
 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 nous responsables dels ministeris. Per la missió de la nostra comunitat.
 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

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!

P ER

QUÈ NO COMPRENEU

EL LLENGUATGE AMB QUÈ
US PARLO ?

Senyores

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 1572

Dijous a les 18h

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

Al·leluia:

26 de febrer de 2017

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.

P ERQUÈ

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ; Eva Ll 679124234

26 de febrer//5 de març
Diaca de torn: Eva LL//Francesc A
Torn de porta: Joan F//Benjamí G

INCAPAÇOS

ANIVERSARIS

26 Joan C R
1 Elena R M

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

SOU

D ’ ESCOLTAR LA

Jn 8,4 3

MEVA PARAULA .

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

PREPARA EL TEU COR

Pr. Rick Warren

Diguem que ets un jardiner. Has après que pots tenir exactament la
mateixa llavor i plantar-la en tres llocs diferents i obtenir tres resultats
diferents. En un lloc, obtindràs tomàquets gegants. En un altre, obtindràs
petits tomàquets. I en un tercer, no obtindràs res. Quina és la diferència?
No és la llavor, tenies les mateixes; és el terra. El sòl ha de preparar-se
per la llavor.
El mateix succeeix quan escoltes la Paraula de Déu. El teu cor ha d'estar
preparat per a la Paraula. Si el diumenge et lleves tard, tens problemes
per trobar un lloc per aparcar, i t'irrites quan arribes a l'església,
probablement no vas preparat per a escoltar la veu de Déu! No estàs
d'humor per escoltar-la, per rebre-la.
És per això que pots portar a dues persones a l'església, posar-les al teu
costat, i una sortirà pensant que Déu realment li ha parlat i l'altre no
obtindrà res fora de l’estona agradable que ha compartit. El cor d'una de
les persones estava preparat i el cor de l'altre no.
La Bíblia diu: "però heu de ser promptes a escoltar i lents a parlar o a irritar-vos.
L'home que està irritat no obra segons la justícia de Déu. Per tant, abandoneu tot
comportament indecorós i tota mena de mal, i acolliu amb dolcesa la Paraula
plantada en vosaltres, que té el poder de salvar-vos" (Jaume 1: 19b-21 NVI).
Per a una bona acollida, aquest passatge ensenya que cal tenir quatre
actituds positives:
Una escolta activa. No pots sentir a Déu si tu estàs parlant.
Has d'estar tranquil. No pots estar atrafegat. Si estàs frenètic, no podràs
sentir a Déu. La Bíblia diu: "Estigueu quiets i sapigueu que jo sóc Déu."
Has d'estar net. Abans que puguis trobar-te amb Déu, necessites buidar-te
d'escombraries emocionals i et desfaràs d’elles confessant el teu pecat a
Déu
Fa falta ser humil. Estar a punt per fer el que Déu et digui en la seva
Paraula. Tenir una actitud de modèstia i ser senzill en la teva vida.
Quatre recomanacions positives per escoltar la veu de Déu a través de la
seva Paraula.

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: 11-3-17

AGENDA

La pregunta de l’ED

25-2 CET EEB Badalona, El miniseri de la
dona a l’església.

PREGUNTA MES DE FEBRER
BUSQUEM UNA DONA
P
ISTA
4:
Jesús
li va parlar de l’aigua
3 al 5 del 3 Recés Caliu 2017, Comarruga
4-3 Reunió d’església a les 18// Concert PISTA 3: Era d’una nació propera que
GOSPEL SOUL, EEB Bona Nova, BCN a les no es feia amb els jueus.
Pista 2: La trobem prop d’un pou
20h
10-3 Reunió responsables de ministeris Pista 1: Té relació amb l’aigua
Participar en el concurs de l’escola
20,30
dominical ens obra noves finestres de
11-3 Rebost
Paraula.
19-3 Participació Culte de la Tarda Ismael coneixement de la
Animeu-vos
a
Gramaje
participar.
25-3 Rebost

LECTURES BÍBLIQUES
La santedat... No és
opcional
Dll: (Efesis) Ef 4,12
Dm: Ef 5,25-26
Dc: (Tessalonicencs) 1 Te 5,23
Dj: (Hebreus) He 10,10
Dv: 1 Te 3,13
Ds: (Pere)1 Pe 2,5-9

ACTIVITATS ESPECIALS
C O NC E RT S O LID A R I , r e c a p t a
d’aliments rebost solidàri 4 de març a
les 20h Gospel Soul a lEEB Bona
Nova BCN, aportació a partir d1kg
CET.25 de febrer de 10 a13,30 EEB
Badalona El Ministeri de la dona a
l’església Professor J A Cuenca

