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.
 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

15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

L’Estel:

Diaques

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!

De manera que ja no sou estrangers
ni forasters,

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
Al·leluia:

Número 1584

Dijous a les 18h

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

Caldera-Grup de pregària

21 de maig de 2017

Diumenge 20h

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 ;

21 de maig// 28 de maig
Diaca de torn: David R//Myriam R
Torn de porta: Joan F//Benjamí G

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

sinÓó que sou conciutadans dels
sants i famÍlia de DÉu,

Ef 2,19

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

CAMINS DE PAU

Raquel Reginaldo

Tenia el paper i bolígraf preparats per fer aquest article, estava indecisa de
com començar, tenia la tele engegada i en aquell moment parlaven de
l’atemptat a Sant Petersburg i les víctimes de Síria... Imatges colpidores
d’infants i civils morts i ferits, em vaig preguntar: - com puc parlar de pau
amb aquests panorames? I ho vaig deixar.
Avui, de cop, com si algú em contestés, m’han vingut a la memòria
aquestes paraules: FE, PREGÀRIA, AMOR, PERDÓ, PAU. Aquests són els
camins de pau.
Com construir-los? Igual que en una casa, es comença pels fonaments, la
part invisible que sosté tot l’edifici, i arribant a dalt, si volem camins de pau,
hem de començar per nosaltres, les persones anònimes, disposades i ben
unides.
Pregària i Fe, la pregària i la fe han d'estar ben juntes, no puc imaginar-me
l’una sense l’altre. Sabem que la pregària mou muntanyes, el Senyor Jesús
en la Bíblia ens repeteix i repeteix que preguem constantment, però amb fe.
"Us asseguro que si algú diu a aquesta muntanya: alça’t i tira’t al mar,
sense dubtar gens en el seu cor, sinó ben convençut que es complirà allò
que diu, ho obtindrà." Us imagineu a tots els cristians del món, pregant a
l'una amb fe per la pau?
Amor: si llegim a 1 Co 13, veurem l’excel·lència de l’amor, el verset 13 diu:
Per ara subsisteixen aquestes tres coses: la fe l’esperança i l’amor; però la
més gran és l’amor. El Senyor ens repeteix molts cops que ens estimem com
Ell ens va estimar, i encara n’hi ha més: “Però jo us dic: Estimeu els vostres
enemics i pregueu pels qui us persegueixen” Mateu 5:44 Estimar un amic,
un familiar un germà en la fe és fàcil, però Ell ens diu: als nostres enemics.
Perdó, El Senyor ens diu: “I quan us poseu drets a orar, perdoneu si teniu
res contra algú, a fi que el vostre Pare celestial us perdoni les vostres
ofenses” Marc 11:25 Igual que amb l’amor, perdonar els amics és bastant
fàcil, però el Senyor ens diu: Estima i perdona als teus enemics. Difícil? Sí,
però imprescindible si volem construir camins de pau. L’amor i el perdó
tampoc s’entén un sense l’altre.
Ja tenim els camins de pau: ben units els cristians i tota la gent que volen la
pau, començant des de baix, prescindint dels intents que es fan, perquè una
guerra no se soluciona amb una altra guerra, com un foc no s’apaga amb
un altre foc.

Preguem amb fe, estimem, perdonem i tindrem la pau interior i amb tothom. I
igual que una gota d’aigua darrera un altre i un altre foraden la roca, un
cristià darrere un altre ben units, sembrant la pau, de mica en mica aniran
transformant aquest món d’odis i guerres en un món on sigui possible la pau.
(Concurs Sant Jordi – Redemptor 9/4/17
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: 3-6

AGENDA

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

La pregunta de l’ED
PREGUNTA MES DE MAIG
BUSQUEM UN HOME
PISTA 4: L’amo col·laborava en
escampar l’evangeli.
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.

25-6 Inici cultes a les 11(horari d’estiu)

LECTURES BÍBLIQUES
Un tresor preciós; LA FAMÍLIA
Dll: Pr 22,6
Dm: Pr 23,22-25.
Dc: Pr 24,1-5
Dj: Ef 6,1-4.
Dv: Ac 16,29-34.
Dss: 1Tm 5.1-8.

FORMACIÓ
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.

