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

l’Elisabeta i 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, la Maria Cs, Paco R i la Roser.
 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 ministeris i el servei a la comunitat i a la ciutat. Pels propers concerts de la Coral .
 Per les activitats especials de la Nadal que siguin de benedicció per la ciutat.
 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, violència. I esclavatge.
 Per la situació del nostres país.

3 de desembre de 2017
Número 1610

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!

 Per cada nou dia, agraint les benediccions que ens aporta.

Senyores

Cultes
Diumenge: Escola dominical: 11h
Culte d’adoració 18h
Dijous: Culte d’oració: 20h

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.
Diumenge a les 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: Tornem al 5 d’octubre

Atenció pastoral

Corals
Al·leluia:

Dijous a les 6 de la tarda

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 ;

3 de desembre//10 de desembre
Diaca de torn: Francesc A// David R
Torn de porta: Benjamí G//Rubén R

ANIVERSARI
4 Marius LL// 5 Caleb P i Manel Puig 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

Llc6,37
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

L’home que va sortir de la tomba

Elisabet Balaguer

Llegim el text de la vídua de Sarepta que es troba a 1 Reis 17, 8-24, el seu fill
va caure malalt i va morir, la vídua acusa Elies de la mort del seu fill.
Que va fer Elies?, va pregar. Quina altra cosa pots fer quan ocorre un
desastre?, només pregar. De la pregària d'Elies podem treure les següents
reflexions:
L'escriptor evangèlic Leonard Ravenhill va dir "El secreto de la oración es orar
en secreto". Jesús vol que preguem com església, amb amics, amb la parella
Mt18,19-20.Però també vol que cadascú pregui sol Mt6,6-20. Elies fa una
pregària molt directe ... Acusa Déu de matar al nen....no podem amagar els
nostres sentiments, el Senyor sap perfectament el que pensem ... Ell vol que
traiem fora les nostres angoixes perquè pugui tractar-les i sanar-les. Si les
deixem dintre i volem ser piadosos es queden dins i porten a l'amargor.
A vegades fem pregàries egoistes, preguem per altres persones i aquestes
pregàries poden ser per la nostra pròpia conveniència per exemple "que tal
persona sigui més fàcil de tractar ".... Déu vol conduir-nos a estimar al nostre
proïsme com a nosaltres mateixos quan preguem per ell.
En el verset 21, el significat bàsic de l'acció d'Elies està clar "Senyor vull que
cobreixis amb la teva ombra a aquest nen i el portis de nou a la vida". A
vegades sentim en l'oració una cosa tan profunda que no sabem expressar.
Però un gest o una postura ho pot fer.
Aquesta és la primera resurrecció de la bíblia, Elies estava demanant a Déu
que fes una cosa nova... Déu no està limitat, pot fer qualsevol cosa excepte
anar en contra de la seva voluntat o caràcter.... Dit això devem pregar perquè
avui ressuscitin els morts?, no. A la Bíblia hi ha resurreccions, 8 en total. La
diferencia, és que només Jesús va tornar a la vida amb un cos nou. La resta
van tornar a la vida amb els mateixos lligams i esperant de nou la mort.
Hem de perseverar en l'oració. Elies va pregar 3 vegades. i potser va pensar
que estava demanant un impossible, a vegades Déu endarrereix la seva
resposta per ensenyar-nos. És l'única manera de què aprenguem que sols Déu
pot respondre la nostra pregària. Pot ser que tinguis profundes preocupacions
o anhels que han superat la prova del temps, la conversió d'un amic o familiar,
una feina... Com Elies has de seguir pregant, pot ser que siguin necessàries de
3 pregàries potser 365 cops a l'any, i potser durant 35 anys. No sempre
trigaràs tant temps, però si és així que així sigui ... Elies va seguir pregant fins
que Déu va respondre, el nen va començar a respirar de nou.

A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones i t’ofereix
algunes oportunitats per desenvolupar els teus dons, parla amb
l'Àngela o M. Antònia. Comencem al REBOST la campanya de
Nadal, necessitem neules, torrons, cafés xocolates...Ens sentim
agraïts per la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració. Us
necessitem, TU ETS NECESSARI. Propera distribució: 9-12;

La pregunta de l’ED
3-12 Reunió d'Església 12,30 h//
Culte a la Tarda amb en Sergio Edo
9 –12 Rebost
10-12 Culte de la tarda amb en
Ruben Gramaje
16-12 Concert Coral Al·leluia Nadal
IBEC Paraules de Nadal
23-12 Concert Coral organitzat x EE
Verdi , al Tradicionarius BCN
24-12 CULTE a les 11h
25-12 Culte de Nadal a les11h
26-12 Festa de Xics i Grans
31-12 Culte a les 11h// Sopar i culte de
cap d’any
1-1 Concert d’any Nou a les 19h
Informació detallada al taulell

ELS NOSTRES DIJOUS
El dijous 7-12 no es realitzaran les
activitats habituals, farem pont.
I els dijous 21-12, 28-12 i 4-1
farem una aturada i no tindrem
trobada de senyores, ni suport
educatiu, ni culte de pregària. Però
mireu l’agenda que tenim moltes
activitats especials, que no us podeu
perdre.

RESPOSTA MES DE NOVEMBRE
Buscavem una Llei: La Llei de Levirat. Dt
25.
PREGUNTA MES DE
DESEMBRE
Busquem dos homes
PISTA 1: Eren de dues
tribus diferents
Us animem a participar i ho podeu fer
individualment, en família, per classes,
per grup de wasshap...o la fórmula que
us sembli més convenient. És molt
enriquidor val la pena!!!Respostes:
Bústia, mail fulletó o església o per
whass al director de l’ED.

LECTURES BÍBLIQUES
Sempre emparats per el Senyor
Dll: Sl 37,27-49 //Dm: Sl 91 //
Dc: Is 65,17-25//Dj: Lm 3,19-24 //
Dv: Lc 9,57-62/ Dss: Ap 21,1-4 //

LLIBRERIA
Disposem a la nostra llibreria de llibres i
bona música per regalar. Ja tenim els
calendaris pel proper any i postals de
Nadal. Dona una ullada.

