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.
 Per les persones que viuen l’horror del terror i de la barbàrie a qualsevol lloc. 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 i l’oportunitat de gaudir i compartir l’amor que Déu ens dona.

20d’agost de 2017
Número 1595

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!
Mt 5,47

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

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 ;

20 d’agost // 27 d’agost
Diaca de torn: David R //Eva LL
Torn de porta: Lliure disposició

ANIVERSARI
21 David R/ 22 Feli 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

Lliçó repetida (10)

Apor: Andreu E M

“El Senyor, per segona vegada, va comunicar a Jonàs la seva paraula. Li
digué. Vés a Nínive, la gran ciutat, i proclama-hi el missatge que t’indicaré:
” Jo, 3:1-2
Quan anava a l'Institut a vegades m'absentava d'alguna classe, perquè era
molt difícil, molt avorrida, o simplement perquè no tenia ganes d'anar-hi.
Era una petita aventura juvenil. Sempre celebrava amb els meus companys
la meva picardia. El que no entenia era que la classe perduda formava part
d'un programa anual d'aprenentatge. En l'examen final sortirien temes
relacionats amb aquesta classe perduda. Si no havia pres temps per
aprendre el que s'havia compartit en aquella ocasió em trobaria en
problemes.
A la vida espiritual passa el mateix, llevat que les conseqüències són més
serioses. No podem saltar etapes ni obviar les lliçons que el nostre Pare
celestial vol ensenyar-nos. El que no s'aprèn avui, s'haurà d'aprendre demà.
Potser el context hagi canviat, els anys hagin passat i les persones siguin
altres; no ob stant
això, la lliçó serà la mateixa.
No deixa de sorprendre’m, la quantitat de vegades de la meva vida que he
volgut «faltar» a classes. Enfrontant-me a algun desafiament especialment
difícil he optat per canviar les meves circumstàncies, de vegades fins i tot
radicalment. Anys més tard, em trobo lluitant amb el mateix problema que
no vaig saber resoldre espiritualment en aquella ocasió.
El Senyor s'ha proposat formar en nosaltres la imatge del seu Fill Jesucrist.
No hi ha, en la seva llista de metes per a nosaltres, elements que són
opcionals. Tot el que vol aconseguir en nosaltres és una part indispensable
del seu propòsit per a les nostres vides. De manera que, com a artesà
pacient i curós que és, treballarà en nosaltres fins a aconseguir aquests
propòsits.
Grava en el teu cor la frase: «El Senyor, per segona vegada, va comunicar
a Jonàs la seva paraula...» (Jo 3,1). Darrere d'ella veiem un Déu persistent
que no es donarà per vençut. És la realitat que dóna suport a l'afirmació de
l'apòstol Pau: "El que ha començat en vosaltres una obra tan excel·lent,
l’anirà duent a terme fins al dia que vingui Jesucrist" (Fl 1:6). Notem, a més,
que la consigna per Jonàs és exactament la mateixa: «Vés a Nínive, la gran
ciutat,
i
proclama-hi
el
missatge
que
t’indicaré».
Quan intentem evadir lliçons i assignatures divines, observarem dues coses
en les nostres vides: en primer lloc, els nous projectes que assumim
mancaran del suport ple i l'autoritat espiritual que necessitem. Estan
construïdes sobre un fonament incomplet. En segon lloc, descobrirem que
el nostre caminar ens enfronta una vegada i una altra amb el mateix

desafiament que vam voler evitar temps enrere. Els anys poden passar, mes el
desafiament es manté. No desapareixerà fins que complim amb les seves
demandes.
Està al nostre abast evitar aquest penós camí de la repetició. Només cal que
assumim en els nostres cors que les propostes del Senyor no són negociables.
Poden tenir un aspecte desagradable en el moment que les rebem, però el seu
fruit és valor etern. Si estem convençuts, què a l'escola de Déu no ens podem
saltar lliçons, anem per bon 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. 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.

Tot Catalunya ha estat sacsejada per la barbàrie terrorista. La tarda del dia 17-172017 quedarà marcada en les nostres ments com una tarda tràgica i el seguit de
fets succeïts, ens quedaran en el record d’aquest agost del 17. Condemnem tota
mostra de radicalisme que duu a terme barbàries com aquestes en nom de Déu i a
través d’aquesta nota expressem la nostra condemna de l’atac terrorista. Ens sentim
compromesos amb la pau, cerquem una societat segons el model de Déu, més
humana i fraterna, on els éssers humans viuran en harmonia i seran desterrats
l’odi, la violència i la guerra. Mostrem la nostra solidaritat per les víctimes, pels
ferits, per les seves famílies, i per totes les persones aixecant pregàries a Déu i a
continuar treballant per la pau.

Bon estiu

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

Gracia que transforma” Lloc Hotel Europa

LECTURES BÍBLIQUES

Albacete.
Guia de pregària
5-10 Inici suport educatiu
Dll Mc 6,7-8 / Dm Jm 4,3/
19 al 22 –10 Convenció UEBE Gandia Dc Jn 14,13/ Dj Rm 8,26-27/
Dv Jm 5,16-18/ Dss Jn 15,7
“Units en gratitud i generositat.”

