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 Maria Cs, en
Pascual H.
 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: persones grans, joves, infants. Per
tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.
 Pels ministeris i el servei a la comunitat i a la ciutat.
 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.
 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!

Jo SÒC el cep i vosaltres els sarments

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 1575

Dijous a les 18h

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

Al·leluia:

19 de març de 2017
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DONA MOLT FRUIT

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.
Francesc A: 609475704; Eva Ll 679124234;Albert M
Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;

19 de març//26 de març
Diaca de torn: Myriam R//Eva LL
Torn de porta: Joan F//Benjamí

ANIVERSARIS
19 Gerard L,21 Biel L
24 Núria 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

PERQ UÈ SENSE MI NO PODEU FER RES.
Jn 15,5
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

QUÈ SIGNIFICA SER UN CRISTIÀ FRUCTIFER?

John Stott .

En la seva al·legoria sobre la vinya i els pàmpols, Jesús estava gairebé
segurament pensant en Israel, la vinya selecta que el Senyor havia plantat a
Canaan, i assumint la continuïtat entre Israel i la nova comunitat de Déu. El
missatge essencial de l'al·legoria és que el propòsit del Senyor per als seus
és que siguin fructífers, així com la funció de la vinya és produir raïm.
És sorprenent quants cristians imaginen que ser fructífer significa tenir èxit en
guanyar persones per Crist. L’evangelisme és, sens dubte, una part molt
important de la nostra missió personal cristiana. Però si confrontem a les
Escriptures amb si mateixes, el raïm a la vinya de Déu eren la justícia i la
rectitud, i en el Nou Testament el fruit de l'Esperit és la semblança amb Crist.
Veure Isaïes 5; Gàlates 5: 22-23, i Colossencs 1:10.
Quin, llavors, és el secret de portar fruit? El primer factor és la poda de la
vinya. Déu és un infatigable horticultor. Poda cada branca que porta fruit
perquè pugui portar més fruit. Aquesta poda és sens dubte una escena de
sofriment, i la poda és un procés dràstic. L'arbust o la mata es tallen arran,
generalment a la tardor. Per aquell que no ho coneix, sembla un acte massa
cruel. A vegades es deixa una soca, nua, esquinçada, ferida i mutilada;
però quan tornen la primavera i l'estiu, hi ha molt de fruit. És evident que la
feina podadora tan dolorosa ha estat en bones mans. Així, en el camí de la
santedat és virtualment indispensable alguna forma de patiment.
El segon secret per a ser fructífer és que els sarments romanguin ven
empeltat al cep. En essència, ser cristià és estar "en Crist", orgànicament unit
a ell. De manera que romandre en Crist és mantenir i desenvolupar una
relació que ja existeix. Més encara, és una relació recíproca, ja que retem en
Crist i Crist en nosaltres. Perquè Crist estigui en nosaltres li hem de permetre
-ho, és a dir, que sigui cada vegada més el que ell és: el nostre Senyor i
Dador de vida. Estigueu en mi. Aferreu-vos a mi. Apegueu-vos fermament a
mi. Visqueu en comunió íntima amb mi. Apropeu-vos més i més a mi. Poseu
en mi les vostres càrregues. Llanceu tot el vostre pes sobre mi. No us deixeu
anar de mi ni per un instant." Aquest és el secret, explica un autor cristià.

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: 25-3-17

AGENDA
25-3 Rebost
2-4 Participació en el culte de la tarda
Rubèn Gramaje
8-4 Rebost/Culte Unit Esglésies SBD a la
E. Reformada a les 19h
11-4 Culte Unit esglésies baptistes EEB

La pregunta de l’ED
PREGUNTA MES DE MARÇ
BUSQUEM UN ALTRA DONA

Pista 3: Fa una petició al senyor Jesús
que en principi fa veure que rebutja.
Pista 2: Es troba a dos llibres del Nou
Testament.
Pista 1: És una dona estrangera, no
jueva.
Participar en el concurs de l’escola
dominical ens obra noves finestres de

Redemptor a les 20h
16-4 Culte de Resurrecció a les 11h
22-4 Rebost/Lliurament premis concurs coneixement de la Paraula.
literari i sopar a l‘EEB Del Redemptor.
30-4 ED Débora Rodríguez ,entitat el CONCURS LITERARI
FAR

LECTURES BÍBLIQUES
Si el Senyor és el teu Soci, tota la teva
vida serà prosperada.
Dll: Pr 6,6-8
Dm: Pr 29,19
Dc: Ecl 8,16-17
Dj: Rm 12,1-2.
Dv: Jr 29,11-13.
Ds: 1 Te 4,9-12.

1r
Concurs
literari de Sant
Jordi. El Tema : Camins de PAU.
L’escrit pot ser presentat en català o
en castellà, i una pàgina A-4 lletra
arial 12, signat amb pseudònim. Data
límit 14 d’abril (Dia de la República)
Bases penjades al taulell. El dia 22 hi
ha la Gala del lliurament de premis.
Més informació en Paco.

