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, Alicia i Rodrigo 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.
 Pels ministeris i el servei a la comunitat i a la ciutat. Per les activitats que tenim
aquest dies: Concert testimoni Coral, Formacions, Culte de Batejos...
 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 tots el nostres estudiants.
 Per cada nou dia, agraint les benediccions que ens aporta.

Senyores

Cultes
Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18h
Dijous:
Culte d’oració. Vacances d’estiu

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Fins el setembre.

Bona Llavor

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem
Suport educatiu: Fins l’octubre

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 ;

11 de juny//18 de juny
Diaca de torn: Albert M//Francesc A
Torn de porta: Joan F//Benjamí G

ANIVERSARI

13 Andreu E C
16 M Antònia P 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

11 de juny de 2017
Número 1587

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!

Però Jonàs decidí fugir cap a Tarsis, lluny del
Senyor.
Va baixar a
Jafa, on trobà
un vaixell que
anava cap
aquelles
terres, va
pagar el
passatge i es
va embarcar
Jonàs 1,3
amb els
mariners per fugir de la presència del Senyor.
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Però.... (2)

Aportació Andreu E.M

Des de la comoditat de la nostra butaca resulta fàcil llegir la resposta de
Jonàs i posar-se al paper de jutge, condemnant la manca de fe del
profeta. Cal, però, entendre la naturalesa de la tasca a la qual havia estat
cridat. Els assiris no era veïns pacífics dels israelites. Era una nació
ferotgement guerrera que havia conquistat nació a nació. La seva extrema
crueltat amb els presoners era molt coneguda. De manera que quan Déu
li proposa a Jonàs anar a proclamar judici contra aquest poble no li va
semblar, al jove profeta, una assignatura atractiva.
Tot i això, és inevitable sentir una mica de tristesa quan veiem aquesta
petita parauleta amb la qual comença el verset: «però». Ens xoca, perquè
parla d'un home que deliberadament va fer l'oposat del que se li havia
manat. És una paraula que tanca una actitud de rebel·lia; ens fa pensar
en discussions i arguments. Ens fa mal perquè fa ressò amb la multitud de
«peròs» que han estat part del nostre propi pelegrinatge espiritual.
¿T’has posat mai a meditar en les vegades que apareix aquesta paraula
en històries del poble de Déu? El Senyor li havia manat a Saül no
perdonar Agag, rei dels amalequites. «PERÒ, Saül i el poble van perdonar
a Agag, i potser de les ovelles» (1 Sa 15,9). Déu havia manat als israelites
que no s'unissin en matrimoni amb dones d'altres nacions. «PERÒ el rei
Salomó va estimar, a més de la filla del faraó, a moltes dones
estrangeres, moabites, ammonites, edomites, sidònies i hitites» (1 Re
11,1). El Senyor havia instruït a Israel que no maltractés a la vídua, a
l'orfe, a l'estranger, ni al pobre. «PERÒ no van voler escoltar, sinó que van
tornar l'esquena i es van tapar les orelles per no sentir» (Zac 7,11). Jesús
va manar al leprós que no digués res a ningú. «PERÒ, en sortir, va
començar a publicar i a divulgar molt el fet» (Mc 1,45). En cada un
d'aquests exemples, i molts altres que podríem esmentar, es va fer
exactament el que Déu havia dit que no es fes.
L’escrit de la setmana passada parlava de com la Paraula de Déu
incomoda, perquè sempre ens desafia a coses que no són fàcils.
Necessitem saber que cada vegada que el Senyor ens encomana alguna
cosa va a incomodar. Això és una constant, i és precisament aquesta
incomoditat la que ens mobilitza a interposar els nostres «peròs», aquesta
multitud de raons per les quals ens sembla que aquesta paraula puntual
que Déu porta a les nostres vides no és per a nosaltres.
Reflexionem i parlem amb el Senyor en oració perquè els nostres peròs
siguin transformats en "si, Senyor, així ho faré!" Amén .

Continuem des de Bona Llavor treballant en el servei a les persones.
L’estiu no ens atura!. Ens sentim agraïts per la vostra col·laboració,
recolzament i suport en oració. Et necessitem, TU ETS NECESSARI, parla
amb l'Àngela per col·laborar.
Enguany el Dispositiu d'alimentació infantil Estiu 2017, es realitzarà a
al Fira Sabadell els dies 27del 6, 11 i15 del 7 i 13 del 9 de 10h a 12h.
Propera distribució: 17-6

NOVES NOTICIES
12-6 Aprenen a Gestionar l’stress.
1eebs
11-6 ED esmorzar i sortida cultural
17-6 Rebost// Clau de Gospel 19h Museu
Badalona
18-6 Clausura ED// Concert Coral
Primavera
23-6 Revetlla de Sant Joan
25-6 Culte especial de batejos. Inici cultes a
les 11(horari d’estiu)//
2-7 Reunió d’església 12,30

L’Església Evangèlica Baptista La
Nativitat de Terrassa ha cridat en
Marcos Lumbreras López i la seva
esposa Dèbora Parra Sorribas, al
pastorat en aquesta església, ministeri
que exerceixen des del passat 1 de
Juny de 2017. L’ Església se sent feliç i
molt agraïda al Senyor per la nova
incorporació pastoral, pregant per a
que, en aquesta nova etapa, Ell ens
guiï i ens acompanyi com ho ha fet al

FORMACIÓ

llarg dels 53 anys d’història.

Dilluns 12: Tercera sessió, Aprenent a
gestionar l'estrès. A 1eebs, de 10,15 a

LECTURES BÍBLIQUES

Sobre la família . Un verset diari per
motivar-nos
BATEJOS
Dll: Jr 32,39
Han demanat batejar-se les nostres
Dm: Dt 4,40
germanes, Anna P, Montserrat S,
Dc: Pr 14,26
Àngela Rb, i el nostre germà Joan C.
El culte de testimoni i celebració el Dj: Dt 26,11
realitzarem el diumenge 25 a les 11 Dv: Ef 6,2-3
Dss: Pr 23,24
del matí.
13,30, prof Jaume Triginé

