Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: La Mercè R i el seu fill Enric, la Rosa,

l’Artur, l’Elisabeta, per la seva família, 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, 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.

13 d’agost de 2017
Número 1594

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
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.
Diumenge 20h

L’Estel:

Diaques

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

Sl
109,26

Atenció pastoral

Corals
Al·leluia:

Vacances d’estiu.

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 ;

13 d’agost // 20 d’agost
Diaca de torn: Albert M //David R
Torn de porta: Lliure disposició

ANIVERSARI
13 Àngela R// 15 Eva LL//16 Rosa 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

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

Vots desesperats (9)

Apor: Andreu E M

En mig del perill he clamat al Senyor, i ell m’ha respost. Des de l’entranya de la
mort he cridat auxili, i tu, Senyor, has escoltat el meu clam... Quan la meva ànima
defallia, m’he recordat de tu, Senyor. T’ha arribat la meva pregària, ha arribat al
teu sant temple. Els qui adoren els ídols vans, que deixin de venerar-los! Però jo et
donaré gràcies i t’oferiré un sacrifici, compliré el que havia promès. Es el Senyor
qui em salva!” Jo 2,3 , Jo 2,8-9.

El tracte de Déu és normalment afable. Com diu el profeta Isaïes, el seu
estil no és clamar ni aixecar la veu (42,2). El cor tendre del Senyor el porta
a tractar amb afecte i paciència als seus, esperant que responguin a aquest
tracte personalitzat. A vegades, però, les seves paraules no prenen aquest
camí. Ho intenta una, dues o tres vegades. Després, ha d'optar per
mètodes més dramàtics. Tal és el cas de Jacob, que va lluitar amb Déu fins
a la matinada, o el cas de Pere, que va haver de transitar pel camí de la
negació per entendre les paraules de Crist.
Això, també va esdevenir en la vida de Jonàs. Resulta evident que el profeta
ja estava trencat per la seva falta d'obediència. Però el seu trencament no
l’havia conduït a la presència de Déu per confessar la rebel·lia dels seus
camins. La seva tristesa era de mort i, esbojarradament, s'havia llançat al
mar. Al Senyor, però, li interessa la tristesa que produeix vida, «perquè la
tristesa que és de Déu produeix penediment per a salvació» (2 Co. 7,10).
Quan Jonàs va entrar al ventre del peix va recordar a Déu i va elevar una
oració desesperada.
Notem que la seva pregària, a més, inclou vots i promeses: ho faré. Això és
típic de les oracions que fem en situacions límits. Ens interessa majorment
poder sortir de la situació , volem convèncer a Déu que ha d'intervenir, i li
realitzem juraments, que diem que complirem així que ens tregui de la
situació en la qual estem.
Aquestes promeses, que delaten la manca d'entesa sobre qui és Déu,
poques vegades produeixen canvis en les nostres vides. Normalment les
oblidem tan aviat com ha passat la tempesta. Les oblidem perquè no són
l'expressió d'un cor de devoció, sinó simplement els ingredients d'una
transacció entre dues parts: «Tu em salves i jo, a canvi, et dono això altre».

Redueixen la vida cristiana a un pla merament comercial!
Necessitem redescobrir el cor bondadós del nostre Pare celestial. El seu amor
no necessita ser comprat. Ell sempre està disposat a beneir i intervenir en les
nostres vides. Però, com diu el psicòleg cristià Larry Crabb: «Quan la nostra
passió més forta és resoldre els nostres problemes, necessitem buscar un pla a
seguir més que una persona en qui confiar». No permetem que la nostra
relació amb Déu ingressi en aquest pla. Cultivem la seva passió diàriament i
no tindrem necessitat de fer vots desesperats enmig de les crisis.
Busca en els teus records alguna vegada en la qual hagis fet vots desesperats
a Déu? Com t’ha anat amb el compliment d'ells? En quines situacions ets veu
temptat a negociar amb Déu? Com pots avançar cap a una relació més
personal amb ell?
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. Segur que ja comences a pensar el que
vols fer el proper curs. Busca un parell d’hores per servir Bona Llavor
t’ofereix algunes oportunitats, parla amb l’ Àngela o la M. Antònia. Et
necessitem, TU ETS NECESSARI. Propera distribució: 9-9

Bon estiu
Desitgem que l’estiu
sigui un temps de
9-9 Rebost
moltes benediccions.
17– 9 Inici Escola Dominical 11h i Si visiteu alguna
comunitat
doneu
cultes a la tarda 18h
salutacions de part
23-9 Rebost
nostra. Envieu fotos
29-9 al 1-10 XXXIX Convenció e n s
agrada

UMMBE” Gracia que transforma” Lloc

LECTURES BÍBLIQUES

Hotel Europa Albacete.
Que n'és de sorprenent
5-10 Inici suport educatiu
el nostre Déu.
19 al 22 –10 Convenció UEBE Gandia Dll Ne 9,6/ Dm Sl 27,4/
Dc Sl 71,5-6 / Dj Sl 16,1-2/
“Units en gratitud i generositat.”
Dv Ha 3,2/ Dss Fl 4,4

