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, Paco R.
 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 reiniciarem 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.

6 d’agost de 2017
Número 1593

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!

Fl 4,6

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
Al·leluia:
L’Estel:

Diaques

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 ;

6 d’agost //13 d’agost
Diaca de torn: Eva LL//Albert M
Torn de porta: Lliure disposició

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

Oracions d'emergència (8)

Apor: Andreu E M

“El Senyor havia disposat que un gran peix engolís Jonàs. I Jonàs va estar
dins el ventre del peix tres dies i tres nits. D’allí estant va pregar al Senyor,
el seu Déu.” Jonàs 2:1
Molts de nosaltres tenim una vida d'oració que podria molt bé estar
acompanyada d'un cartell que digués: «Utilitzar només en casos
d'emergència!» Són aquestes les oracions que s'eleven quan la crisi ha
arribat a tal estat que ja no ens queda una altra sortida de mirar cap al cel
i clamar que Déu intervingui. En la seva misericòrdia, ell moltes vegades
respon, però nosaltres no copsem una altra cosa que això: Una resposta
al nostre problema.
Pensar en l'oració en aquests termes és tenir una perspectiva molt limitada
sobre aquest aspecte sagrat de la vida espiritual. És, però, un concepte
arrelat en nosaltres. El resultat és que les nostres oracions s'assemblen a la
llista que vam elaborar quan anem de compres. Elevem les nostres
comandes al cel i després seguim pel nostre camí.
«La veritable oració -deia el gran Sant Agustí- no és altra cosa que l'amor».
Sobre aquest tema Richard Foster, en el seu llibre “L'Oració”, escriu: «Avui
el cor de Déu és una ferida oberta d'amor. Ell es dol per la nostra distància
i les nostres preocupacions. Es lamenta que no ens acostem a ell. Es
lamenta perquè ens hem oblidat d'ell. Plora per la nostra obsessió amb el
fet de tenir. Anhela la nostra presència».
Aquestes frases ens acosten al que és la veritable naturalesa de l'oració.
¿Pensem que l'única raó per la qual Jesús s'apartava amb freqüència a
llocs solitaris era per demanar coses de Déu? És clar que no, oi?
Necessitava gaudir d'aquesta amistat transformadora que resulta dels
moments d'intimitat amb el Pare, i que són intervinguts per l'oració.
Segurament per aquesta raó els deixebles es van acostar i li van demanar
que els ensenyés a pregar (Lc 11:1-11). No és que no sabien elevar
peticions a Déu, sinó que no tenien enteniment sobre el veritable misteri

que anomenem oració. Discernien en Crist una dimensió espiritual en la vida
d'ell, que faltava en ells.
Que fàcil és per a nosaltres, submergits en el tarannà del dia a dia, convertir
l'oració en una llista de peticions per treure'ns de dificultats! El Senyor, però,
ens convida a ingressar a una altra classe d'experiència. Per aquesta raó
Jesús deia que, quan preguem, hem de tancar-nos en la nostra cambra
interior (Mt 6:6). Ningú tanca la porta de la seva habitació si té intenció de
sortir al minut d'haver entrat. Més aviat, Crist albirava un temps d'intimitat
amb el Pare en el qual el resultat principal era que ell ens transformava a
nosaltres per mitjà de les nostres oracions. Tots necessitem caminar per
aquest camí!
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: 5-8

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. Envieu fotos
ens agrada compartir!!!
tarda
29-9 al 1-10 XXXIX Convenció UMMBE”
5-8 Rebost
4 al 9 del 9 Campaments per joves UEBE
2017 “Transformados para transformar”
+18 anys. Lloc Antequera Malaga
9-9 Rebost

Gracia que transforma” Lloc Hotel Europa LECTURES BÍBLIQUES
Albacete.
La llibertat.
19 al 22 –10 Convenció UEBE Gandia Dll 2Sa 22,1-2/ DM Sl 18.1-2/
Dc Is 6,11 / Dj Lc. 4,18/
“Units en gratitud i generositat.”
Dv Rm 6,22/Dss Ga 5.1.

