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, , Alicia i Rodrigo S, Paco A.
 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: 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 cada nou dia, agraint les benediccions que ens aporta.
HORARI D’ESTIU CULTE 11h
Del 25 de juny al 10 de setembre

18 de juny de 2017
Número 1588

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!

En Déu, de qui exalço la seva promesa, en Déu
confio, no tindré por, què pot fer-me un mortal?

Senyores

Cultes

Vacances d’estiu.

Diumenge: Culte d’adoració 11h
Escola dominical: Fins el setembre
Dijous: Culte d’oració. Fins el setembre

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: 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 ;

18 de juny//25 de juny
Diaca de torn: David R// Myriam R
Torn de porta: Benjamí G// Ruben R

ANIVERSARI

Salm 56, 4

19 Trini C

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

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

Fugir de la seva presència (3)

Apor: Andreu E M

“Però Jonàs decidir 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 amb els mariners per
fugir de la presència del Senyor. Llavors el Senyor va enviar sobre el mar un vent tan fort i es
va aixecà una tempesta tan gran, que semblava que la nau s’havia de partir.” Jonàs 1:3-5

Mai t’has sentit temptat a fugir de Déu? És clar, tu no pujaries a un vaixell,
ni agafaries un avió per allunyar-te de la presència del Senyor. Igual que el
salmista, tu i jo podem exclamar: «A on me n'aniré del teu Esperit? ¿I a on
fugiré de la teva presència?» (Sl. 139:7). Tots sabem que no es pot fugir
de la seva presència, perquè ell està a tot arreu.
Pensem, en aquestes situacions. Una persona no vol anar als cultes perquè
sap que no està fent el que ha de fer i tem ser confrontat. Una altra
persona evita passar per un lloc on sap que viu un germà, perquè haurà de
demanar-li perdó per alguna cosa que ha fet. Una tercera persona posterga
anar a una trobada d'església perquè sap que hi haurà una crida al
compromís i tem les conseqüències de assumir-ho. Tot i una altra persona
més resisteix les invitacions a ser part d'un procés de discipulat, perquè sap
que de fer-ho haurà de començar a retre comptes per la seva vida.
En cada un d'aquests casos les persones estan evitant una situació perquè
no volen fer alguna cosa que saben que el Senyor requerirà d'ells. En
definitiva, cadascuna d'elles està «fugint», a la seva manera, de la presència
de Déu.
El desig de voler fugir ve en aquests moments en els quals es deslliga una
forta lluita entre els nostres desitjos i la voluntat declarada del Senyor. Ni tan
sols el Fill de Déu va ser lliurat d'aquesta batalla. A Getsemaní, va obrir el
seu cor al Pare i li va dir, amb absoluta franquesa: «Si hi ha alguna altra
manera de fer això, si us plau mostra-m'ho!» Necessitem saber que aquest
tipus de conflictes interiors són part del preu que hem de pagar per seguirlo a ell. És normal experimentar-los.
El que no és acceptable, és deixar que la nostra voluntat imposi els seus
desitjos sobre el rumb que hem de prendre. No és acceptable, en primer
lloc, perquè alimenta l'essència de rebel·lia que cada un de nosaltres hem
heretat d'Adam. Però en segon lloc, no és lícit perquè no és possible evadir
la voluntat de Déu, almenys si el nostre compromís amb ell és seriós. Podem
postergar per un temps posar per obra allò que Déu ens està cridant a fer.
No dubtis per un instant, però, que si el Senyor ha posat la seva mà sobre
les nostres vides ell ens anirà a buscar no importa on ens «amaguem». Jonàs
és l'exemple perfecte d'aquesta veritat.
Quants mals de cap ens produeixen aquestes situacions on ajornem fer el
que Déu està demanant? Com podem escurçar el temps que passa entre
rebre instruccions del Pare i fer el que ell mana? Quines són les àrees de la
meva vida on més em costa fer el que Déu em mana?

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: 1-7

REVETLLA DE SANT JOAN
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)//

BATEJOS

Us recordem que el pròxim divendres 23
de juny podrem gaudir d’una nit en
companyia i d’un bon sopar. Si encara no
us heu apuntat, podeu dir-li a en Ruben.

CONCURS BÍBLIC
S’acosta el fi de curs i això vol dir que
arriben els resultats del concurs bíblic:
Família Orengo. 50 punts

Han demanat batejar-se les nostres
germanes, Anna P, Montserrat S,
Àngela Rb, i el nostre germà Joan C.
El culte de testimoni i celebració el
realitzarem el diumenge 25 a les 11
del matí.

Roc Orengo. 48 punts
Julia Cots. 44
Marta Sànchez. 32
Paco Romero. 10

LECTURES BÍBLIQUES

Déu donarà forces per servir-lo.
Dilluns: Fets 1, 8
Divendres: Isaïes 41, 10
Dimarts: Isaïes 40, 31
Dimecres: Filipencs 2, 13
Dijous: Joan 1, 12

Dissabte: Salm 121, 1-2

