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 Teresa Q, la Gina, Miriam S
(Lleida), la Maria Cs, Adrià.
 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 que han sofert una pèrdua.
 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.

16 de juliol de 2017
Número 1590

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!

Confia en el Senyor de tot cor
i no et recolzis en el teu enteniment.

HORARI D’ESTIU CULTE 11h
Del 25 de juny al 10 de setembre

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

Pr 3,5-6

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 ;

Diaca de torn: Albert M//David R
Torn de porta: Lliure disposició

ANIVERSARI
10 Joan O,12 Ruben R
16 Ada A

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

En tot el que emprenguis, ten-lo present
i ell adreçarà els teus camins.
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Malgrat de nosaltres (7)

Apor: Andreu E M

Continuem amb el nostre estudi del llibre de Jonàs.
“Ah, Senyor, no ens enviïs a la mort perquè ara fem morir aquest home; no ens
demanis comptes de la mort d’un innocent. Tot passa, Senyor, tal com tu vols. Els
mariners, doncs, agafaren Jonàs i el van tirar al mar, i el mar va calmar la seva
fúria. Llavors es va apoderar d’aquells homes un gran respecte pel Senyor. Van oferir
un sacrifici al Senyor i li feren prometences.” Jonàs 1.14-16.

Hem estat mirant la vida d'aquest servent involuntari del Senyor, Jonàs. La
seva vida com a profeta no va començar amb l'aire romàntic que de vegades
volem atribuir als qui serveixen a Déu. No li va agradar la missió que se li
havia donat; va creure estar fora de perill fugint de la seva presència i, quan
tot estava perdut, va decidir tirar-se al mar per acabar d'una bona vegada
amb l'assumpte. No tenim en aquest quadre la imatge d'un líder consagrat i
inspirador, la vida exemplifica la qualitat de servei que volem que la nostra
gent imiti.
L'increïble d'aquest relat és que Déu va usar a aquest home malgrat les seves
actituds i comportaments. En el passatge d'avui notem dos resultats de la crisi
de Jonàs. En primer lloc, els mariners reconeixien que el Senyor havia fet
com ell volia. No és poca cosa aquest descobriment. Hi ha una declaració
implícita de la sobirania de Déu sobre tot, troballa que és indispensable per
fer el pas de sotmetre als seus designis.
En segon lloc, en tirar a la mar a Jonàs, van veure que les paraules del
«profeta» havien estat encertades: les aigües immediatament es van aplacar i
seguí una gran bonança sobre la castigada embarcació dels mariners.
Aquest esdeveniment va fer que aquells homes temessin al Senyor, li oferissin
sacrificis, i fessin vots. Som testimonis, llavors, de la conversió d'aquests
homes pagans, que han comprovat que la manifestació de poder del Senyor
és superior a la de qualsevol déu que mai hagin conegut.
L'incident ha d'animar el cor de tots els que estem servint al poble de Déu en
diferents ministeris. La lliçó és clara. El Senyor s'ha proposat beneir els que ell
desitja. Nosaltres som convidats a col·laborar amb aquest projecte celestial i
moltes vegades ens és concedit el privilegi de ser els seus instruments. El que
és especialment digne de notar, però, és que el Senyor de vegades beneeix
'malgrat els nostres esforços! Cometem errors, desobeïm, de vegades fem les
coses de mala gana; malgrat tot això la seva gràcia es vessa i el poble és
beneït de totes maneres.
Com no agrair-li aquesta sobreabundant manifestació de gràcia? No és
perquè diguem: «la veritat, no importa com fem les coses perquè igualment

ell va a aconseguir la seva comesa». De cap manera, ja que és aquesta la
més pobra manifestació de servei. Hem estat cridats a l'excel·lència i d'això
hem d'aspirar. No obstant això, ens alleuja el cor saber que les nostres
debilitats i febleses estan cobertes per la seva gràcia. Beneït sigui el seu nom!
Per pensar:
«No pots ser massa actiu pel que fa a els teus propis esforços fa; no pots ser
massa dependent en el que a gràcia divina respecta. Fes totes les coses com
si Déu no fes res; depèn del Senyor com si ell ho fes tot ». J. A. James.
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: 13 del 9 de 10h a 12h. Propera distribució: 15-7

Bon estiu
Desitgem que l’es15 -7 Rebost
tiu sigui un temps
25 -7 Dispositiu infantil de vacances
de moltes bene5 - 8 Rebost
diccions.
17– 9 Inici Escola Dominical i cultes a
Si visiteu alguna
la tarda
comunitat doneu
19 al 22 –10 Convenció UEBE salutacions de
Gandia “Units en gratitud i part nostra.
generositat.”

LECTURES BÍBLIQUES
Com prendre decisions?
Dilluns: Mt 7,1-5.
Dimarts: Fets10, 34-36.
Dimecres: Ga 3,26-29.
Dijous: Ef 2,11-15.
Divendres: Col 3,5-13.
Dissabte: Jm 2,1-9

TRAPAS

L’Enrique Griñán, marit de la Vicenta
Ríos va morir el passat mes de juny a
Austràlia lloc on residia feia molts
anys. D'aquí donem al nostre condol
a tota la família.

