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, Sara M
 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. Especialment per tots aquells
que hem d'iniciar al setembre.
 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.

23 de juliol de 2017
Número 1591

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!

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
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 ;

23 de juliol //30 de juliol
Diaca de torn: David R//Myriam R
Torn de porta: Lliure disposició

ANIVERSARI
23 ELISABETA P

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
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Contradiccions (5)

Apor: Andreu E M

Continuem amb el nostre estudi del llibre de Jonàs.
“I els mariners entre ells es van dir: “Anem a fer-ho a sorts, per veure d’on
ens ve aquesta desgràcia.” Van tirar la sort i aquesta va caure en Jonàs.
Llavors li digueren: “Explica’ns per quina causa ens ve aquesta desgràcia.
Quin és el teu ofici? D’on véns? Quin és el teu país? A quin poble pertanys?”
I ell els digué: “Sóc hebreu i reverencio el Senyor Etern, el Déu del cel, que
ha creat el mar i la terra.” Jonàs 1,7-9 ( Bíblia del 2000)
Com hem vist en temes anteriors, quan Déu vol parlar-nos, ho fa utilitzant
qualsevol instrument que ell esculli. Fins i tot en una cosa tan mundana com
en el tirar la sort, el Senyor pot dirigir totes les coses perquè surtin d'acord
amb la seva perfecta voluntat. Els mariners, totalment mancats de
discerniment, van arribar a la «conclusió» que el mal que vivien era per culpa
de Jonàs i el van interrogar sobre la seva situació.
Aturem-nos un instant en la resposta de Jonàs: Reina Valera tradueix així:
«Sóc hebreu, i tinc por al Senyor, Déu del cel, que va fer el mar i la terra». El
diccionari bíblic defineix la paraula «por» com una actitud de respecte,
reverència i adoració. El terme s'usa per descriure una postura de submissió a
una figura que té més autoritat que la d'un mateix. Per aquesta raó, la por
normalment va de la mà de l'obediència, perquè quan aquest ésser superior
parla, les seves paraules tenen un pes que les situa per sobre de qualsevol
consideració personal.
Es poden dir moltes coses de Jonàs. Hi ha una cosa, però, que podem
afirmar sense por d'equivocar-nos: no era, ni per casualitat!, un home que
tenia temor de Déu. En la seva declaració, no solament diu que el tem, sinó
que reconeix que ell va fer el mar i la terra.
¿Com pot un home, que afirma que Déu és el creador de totes les coses,
estar a dalt d'un vaixell intentant fugir de la presència del que va fer el mateix
mar en el qual navega? És absurd!
La declaració de Jonàs revela la clàssica contradicció que existeix entre les
paraules i els fets dels que creuen només amb el cap. El profeta, com a bon
israelita, tenia totes les respostes correctes memoritzades. Potser fins i tot les
compartia als seus veïns o companys de treball i se les ensenyava als seus

fills. Proclamava el seu compromís amb aquestes veritats, però la seva vida
mostrava que en el seu cor hi havia altres principis en joc.
Moltes vegades nosaltres també hem transitat per aquest camí, afirmant el
valor de les veritats eternes de Déu, però vivint d'acord amb els nostres
principis personals. Aquesta incongruència, en els més sensibles, sempre va
acompanyada de certa vergonya. Igual que l'apòstol Jaume, aleshores, vam
exclamar: De la mateixa boca en surt benedicció i maledicció. Germans
meus, això no pot ser.(3:10).
Quines són les àrees de la teva experiència espiritual on notes que les teves
paraules no coincideixen amb els teus actes? Quins passos pots prendre per
escurçar la distància entre el que dius i el que fas? Prenem un moment i
demanem al Senyor que ell treballi en la nostra vida perquè el que creiem
amb la ment s'instal·li també en el nostre cor.
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: 25-7

Bon estiu
Desitgem que l’estiu
sigui un temps de
moltes benediccions.
Si visiteu alguna
comunitat
doneu
salutacions de part
17– 9 Inici Escola Dominical i cultes a la nostra.
tarda
LECTURES BÍBLIQUES
29-9 al 1-10 XXXIX Convenció UMMBE”
Gracia que transforma” Lloc Hotel Europa REDIMIR...Alliberar...Rescatar...Salvar...
Dll Ga 3.6-13// Dm Tt 2,11-15//
Albacete.
Dc Ap 5,6-9// Dj Rm 3,21-25//
19 al 22 –10 Convenció UEBE Gandia Dv Sl. 34,18-22//Dss Is 43,1-3a.
“Units en gratitud i generositat.”
25 -7 Dispositiu infantil de vacances
5 - 8 Rebost
4 al 9 del 9 Campaments per joves UEBE
2017 “Transformados para transformar”
+18 anys. Lloc Antequera Malaga

