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, per la petita Valentina, la Cristina.
 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.

24 de desembre de 2017
Número 1613

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 28,20b.

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

Senyores

Cultes

Dijous a les 6 de la tarda

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

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: Tornem al 5 d’octubre

Atenció pastoral

Corals
Diumenge a les 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 ;

24 de desembre//31 de desembre
Diaca de torn: Eva LL//Albert M
Torn de porta: Benjamí G// Rubén R

ANIVERSARI
24 Daniel P 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

Sapigueu que seré amb vosaltres cada dia, fins a la fi del món.
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

M’ha fet pensar

Raquel Reginaldo

Mateu 28:18-20
No sé si estaré encertada amb el que diré, és una cosa que em fa pensar molt.
El punt de sortida és l'himne, 139 dels Cants de Glòria que vàrem comentar
amb el grup de Whapapp. Jo el recordo amb castellar, de la meva infantesa i
joventut. Em vaig adonar que amor i predicar són els dos manaments que ens
va donar el Senyor Jesús, i a la vegada són els dos que em porten més dubtes
de si els compleixo o no. Sé estimar com ell mana?, penso que no. Predico el
seu Evangeli? Mirat en significat estricte, no.
Jo no tinc aquest do de la paraula, em quedo tallada i més si són persones
desconegudes, a part de saludar-les, no se dir res més. Això ja em passava de
petita, recitar versos i el que se’n deia diàlegs, inclús llegir els informes de
l’auxiliar de nenes que en formava part, molts cops com a secretaria, no em
costava res, però parlar amb la gent, no podia. No em costa gens ni mica dir
que sóc cristiana evangèlica i inclús ara després de trencar-me el fèmur, si em
diuen que m’he recuperat molt bé, contesto que em vaig posar a les mans del
Senyor i Ell m’ha ajudat, però no passo quasi mai d’aquí.
Llegint les cartes del Nou Testament, he sortit amb la conclusió que hi ha moltes
maneres de predicar l’Evangeli, Son difícils sense l’ajut del Senyor, però més
factibles, segons els dons de Déu. Si llegiu a 1 Co 12,4-30 l’apòstol Pau ens
parla dels dons Espirituals i compara els cristians amb el cos de crist i que tal
com un cos té diferents membres que tenen funcions diferents però l’un no pot
prescindir de l’altre, igual és l’església de Crist. Tal com diu l’apòstol: no tothom
és apòstol, ni mestre, etc. i també que, tal com diuen els versets 4,5,6 Tenim
diversos dons però l’Esperit és el mateix; i encara que els serveis es reparteixin,
el Senyor és el mateix, les funcions són variades, però és el mateix Déu qui
opera totes les coses en tots nosaltres.
Que podem fer els qui no tenim do de paraula, i bé tots els cristians: l’apòstol
Pau ens diu que siguem perseverants amb l’amor i amb els dons espirituals,
l’amor és un do que ens ha donat el Senyor i ens mana estimar sempre, però
crec que pot ser una manera d’escampar l’Evangeli, sempre que els receptors
sàpiguen d’antuvi que tu creus, estimes i procures obeir sempre al Senyor.
També podem proclamar l’Evangeli, per exemple: Ajudar als altres, si tenen
problemes, tant físics com econòmics o espirituals, etc. Si es fa de cor, reflecteix
que som de Crist. O també simplement escoltar als qui estan necessitats de
parlar i que algú escolti els seus problemes, les seves dificultats, amb atenció i
simpatia, igualment el reflectim. Actualment tal com està el món, m’he adonat
que hi ha moltíssima gent que necessita que algú els escolti i els mostri
simpatia, gen que se senten sols i si els escoltes i donés escalf, els donés un bocí
de felicitat. I tenir un bon testimoni, una conducta impecable, reflexa el que vol

el Senyor, tal com diu a 1 Tm 3,12 “Que ningú no et menystingui perquè ets
jove, procura ser un model per als creients, en la conversa, en el comportament,
en l’amor, en la fe i en la decència”. Encara que li diu a Timoteu perquè és jove,
també afecta a tots els cristians, que la gent vegi la diferència entre un cristià i
els qui no ho són.
Decididament no tinc el do de la paraula, i em pregunto, quin do m’ha donat.
Bé pot ser que vagi errada, no ho sé, això és el que jo he tret de pensar molt
amb el manament del Senyor Jesús.

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: 13-1

La pregunta de l’ED
25-12 Culte de Nadal a les11h
26-12 Festa de Xics i Grans a les 19h
31-12 Culte a les 11h// Sopar i culte de
cap d’any
1-1 Concert d’any Nou a les 19h
13 –1 Rebost /Concert a Premià
Informació detallada al taulell

LECTURES BÍBLIQUES
Jesús model de vida.
Dll: Mt 20,20-28//
Dm: Rm 6,1-14 //
Dc: Gl 5,16-26//
Dj: Ef 4,17-32//
Dv:1 Pe 2,21-25 //Dss 1Jn 4,7-21//

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.

PREGUNTA MES DE DESEMBRE
Busquem dos homes
Pista 4: Un es deia Oixea, però li van
canviar el nom.
PISTA 3: Van ser fidels a
Déu exposant-se inclús a
la mort.
PISTA 2: Els van escollir
per una missió juntament amb 10 mes
PISTA 1: Eren de dues tribus diferents.
Felicitats a tots/es que esteu participant!

ELS NOSTRES DIJOUS
El dijous
7-12 no es
realitzaran les activitats
habituals, farem pont.
I els dijous 28-12 i 4-1
farem una aturada i no
tindrem trobada de senyores, ni
suport educatiu, ni culte de pregària.

