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, Miriam S (Lleida), la Maria Cs, Marta S, Gisela a punt de tenir el nen.
 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.
Per tots els nostres germans que passen situacions de dolor i patiment.
 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, agraint les benediccions que ens aporta.

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
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; Eva Ll 679124234;Albert M 657601050
Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;

14 de maig//21 de maig
Diaca de torn: Francesc A//David R
Torn de porta: Rubèn R//Joan F

ANIVERSARIS

20 Gabriel L 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

14 de maig de 2017

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell

Número 1583

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!
Rm,14.19

Si és possible,

en tant que depengui de vosaltres,

viviu en pa

u amb
tothom..

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

Camins de pau

Francesca Fonseca

Llegeixo el tema i comprovo que no he reflexionat sobre aquest tema
suficientment com per tenir a l’abast unes pautes concretes i que no tot siguin
pensaments benintencionats i lectures interioritzades. Em sorprenc, i em
desespero, que hores d’ara no tingui al mòbil una llista per a consultar-la,
ampliar-la, corregir-la contínuament, que no estigui ni en un imant a la nevera,
ni en un post-it a la pantalla de l’ordinador!!. És urgent que m’hi posi de
seguida.
Una primera reflexió, després de sortir de l’atzucac, em condueix a redescobrir i
aprofitar camins de pau que altres van emprendre, que algú va seguir, que es
van explicar...
Entre molts altres, llegeixo a Rm 12,18: Si és possible, i fins on depengui de
vosaltres, estigueu en pau amb tothom. També a Rm, 14,19: Cerquem, doncs,
allò que porta la pau i que edifica la comunitat. Fins i tot en un paràgraf del
preàmbul de la Constitució de la UNESCO trobo: Ja que les guerres neixen en la
ment dels homes, és en la ment dels homes on cal bastir els baluards de la pau.
Intueixo que he iniciat el bon camí per fer la meva relació de camins de pau.
Em permeto classificar en 3 els tipus de pau que més necessitem preservar:
La pau individual i del nostre entorn més pròxim
La pau del nostre proïsme en situacions difícils i extremes.
La pau entre les nacions, entre els pobles.
Em proposo que:
quan espurneja l’odi, la ira o qualsevol percepció negativa que em fa sortir de la
placidesa i serenor en una relació, és el senyal d’alarma a combatre. Amb què?
Un primer camí és endinsar-nos en les causes que poden haver fet néixer
aquests sentiments negatius i entendre’ls; al cap i a la fi són fruit dels nostres
pensaments i, nosaltres, estem decidits a tenir una intenció pura, oi?
Perdonar i perdonar-nos; sovint no puc fer gran cosa per millorar situacions. Però
diu molt de cadascú si necessitem sentir preocupació per al nostre proïsme ja què
només a partir d’aquí plantejarem solucions que els puguin ajudar. Només si
sotmetem les nostres intencions a judici i les direccionem cap a l’amor i la
comprensió, ens en sortirem en aquest ajut. La pregària és imprescindible.al
dependre de decisions que sobrepassen la nostra intervenció directa, se’ns fa
difícil entendre com podem ajudar a obtenir la pau del món. Altrament, és la pau
que més ens repercutirà i afectarà. Aquí és la fe i la confiança, a més de la
pregària les que són imprescindibles.
Si pensem que podem assolir la pau individual tots sols, ajudar al proïsme amb
els nostres medis i deixar la pau dels pobles a la voluntat dels experts,
professionals, governants etc. estem adjudicant la responsabilitat de la pau del
món a ments limitades. Això ho sabem prou.
Si permetem que governi els nostres pensaments un Ésser superior a nosaltres, no
tan sols tindrem més eines per ajudar al nostre proïsme sinó que haurem assolit

quelcom molt valuós: haurem sacrificat el nostre ego i haurem adquirit la humilitat
necessària per poder continuar servint i, així, viure en plenitud.
Els creients tenim la sort de conèixer aquest Ésser superior, i sabem que el tenim al
nostre costat en tot moment, només hem d’acceptar-lo, seguir-lo, creure en la seva
justícia i en la seva salvació. Tenim la Bíblia que ens dóna un cop de mà en totes i
cadascuna de les difícils circumstàncies de la nostra vida, només hem de tenir la
ment i el cor oberts per exigir puresa en les nostres intencions. El nostre Déu farà la
resta.

AGENDA

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. Et necessitem, TU ETS
NECESSARI, parla amb l'Àngela per col·laborar.
Propera distribució: 20-5

15-5 CET RECICLTAGE 1eebs, 10,30
20-5 Rebost/Concert benèfic Betty Anka
1eebs, 20h
21-5 Dia de la família, amb la participació
de la Blandina Ronsano.
27- 5 Concert a Girona
1-6 Conferència amb Gabino Fernàndez i
Julio Díaz a les 19h
3-6 Rebost
10-6 Trobada de formació (GLS, Lideratge)
11-6 ED esmorzar i sortida cultural
17-6 Rebost
18-6 Clausura ED// Concert Coral
Primavera
23-6 Revetlla de Sant Joan
25-6 Inici cultes a les 11(horari d’estiu)

LECTURES BÍBLIQUES
La soledat no és un falta d’afecte sino
de direcció.
Dll: Gn 28,10-15
Dm: Dt 31,1-8
Dc: Sl 27,7-10
Dj: Jn 14,1-3
Dv: Jm 13,1-6
Dss: 1 Pe 5,1-7

La pregunta de l’ED
PREGUNTA MES DE MAIG
BUSQUEM UN HOME
PISTA 3: Un dels líders cristians
intercedeix per ell.
PISTA 2: conèixer l’evangeli a la presó.
Pista1: Era un esclau, al principi no
creient i rebel contra el seu amo.

FORMACIÓ
CET– Reciclatge 15-5 a les 10,30
Aprenen a gestionar l'estrès, (segona
sessió) Jaume Triginé. Lloc 1eebs. No
és necessari haver assistit a la primera
sessió
CONFERÈNCIA. Dia 1,de juny , 500
anys de la Reforma, amb Gabino
Fernàndez i Julio Díaz., a les 19h al
Poliesportiu Can Balsach, Carretera de
Prats,2 SBD Organitzat per totes les
esglésies evangèliques de Sabadell.

