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

Senyores

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Dijous a les 6 de la tarda

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

L’Estel:

Diaques

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!

Qve en són, de bells, damvnt les mvntanyes, els pevs del missatger qve dvv
qve anvncia la salvació, qve div a Sió“

qve porua bones noves de felicitat,

“El te

v Dév

ja reg

na!”

Atenció pastoral

Corals
Al·leluia:

Número 1614

bones notícies, qve pregona la pav,

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

31 de desembre de 2017

Diumenge a les 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 ;

31 de desembre//7 de gener
Diaca de torn: Albert M//Francesc A
Torn de porta: Rubén R//Benjamí G

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

Is 52,7
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

El nostre Déu ja regna!!

IBEC 23-12-17

Rm 10,1-15 ,Germans, l’anhel del meu cor i la meva súplica a Déu per ell és que
se salvin. Jo puc assegurar en honor seu que tenen passió per Déu, però una
passió mal entesa, perquè desconeixen la justícia que ve de Déu, i procurant
agençar-se la pròpia, no s’han sotmès a la justícia que ve de Déu. Ja que la fi de
la Llei és el Crist, a fi que pugui ser justificat tothom qui cregui. En efecte, referent
a la justícia que ve de la Llei, Moisès ens va dir: “L’home que la compleixi hi
trobarà la vida.” En canvi, la justícia que ve per la fe s’expressa així: “No et
preguntis dintre teu: Qui podrà pujar al cel?”, que és tant com voler fer baixar el
Crist. O bé: “Qui davallarà a l’abisme?”, que és tant com voler fer ressorgir el
Crist de la mort. Què més diu? “Tens la paraula al teu costat, la tens als llavis i la
tens al cor”, i es refereix a la paraula de la fe que prediquem: Si els teus llavis
confessen que Jesús és el Senyor i creus de cor que Déu el ressuscità d’entre els
morts, et salvaràs. Perquè amb el cor es creu per obtenir la justificació, i amb el
llavis es confessa per obtenir la salvació. L’Escriptura diu taxativament: “Tothom
qui creu en ell no s’haurà d’avergonyir.” No hi ha cap diferència entre jueu o grec,
ja que un mateix és el Senyor de tots, magnànim amb tots els qui l’invoquen;
perquè “tothom qui invocarà el nom del Senyor serà salvat.” No tots han acceptat
l’evangeli. Ara bé, com podran invocar-lo, si no hi han cregut? I com creuran en
ell, si no n’han sentit parlar? I com en sentiran parlar, si no se’l predica? I qui
predicarà, si no hi ha enviats? Segons diu l’Escriptura: “Que en són de bonics els
peus dels qui duen l’anunci de bones noves.”
Is 52,6-10 ...el meu poble haurà de reconèixer el meu nom; per això sabran,
aquell dia, que jo sóc el qui diu: Ja sóc aquí!”
Himne de l'alliberament:
Que en són, de bells, damunt les muntanyes, els peus del missatger que duu
bones notícies, que pregona la pau, que porta bones noves de felicitat, que
anuncia la salvació, que diu a Sió: “El teu Déu ja regna!” Escolta: els teus
sentinelles alcen la veu, tots a una criden de goig, perquè amb els seus propis ulls
veuen que el Senyor torna a Sió. Esclateu en crits de joia, canteu totes alhora,
soledats de Jerusalem, que el Senyor s’ha compadit del seu poble, ha redimit
Jerusalem! El Senyor ha descobert el seu sant braç a la vista de totes les nacions, i
tots els confins de la terra veuran la salvació del nostre Déu.
Ja s'apropa el naixement de l'infant de Maria, Jesús, i, amb ell, es compliran unes
100 profecies de l'Antic Testament! Hem pogut veure els epítets d'aquest rei, i tots
fan referència a la seva justícia, poder i pau. Un regne fort, però just i en pau,
aquest és el que anuncien els profetes. Sí, el nostre Déu ja regna! Quan es parla
de salvació en termes de proclamació, es refereix a la victòria. Els súbdits d'aquest
rei canten victòria, encara que restin reductes de resistència. I tot el món veurà
aquesta "salvació" i sabrà que pertany a Déu, pel "seu sant braç", el seu poder. El
naixement de Jesús és en si mateix una victòria contra el Mal, perquè és el rei
legítim. I aplegarà totes les nacions sota el seu domini. Ell imposarà la pau i la

justícia perquè el Mal no tindrà cabuda en el seu Regne etern. Per a nosaltres, això
ja no és profecia ni promesa divina: ara celebrem que es va fer realitat amb el
naixement. Celebrem-ho com a ciutadans del seu Regne i cridem ben fort: "El
nostre Déu ja regna!"
L'apòstol Pau reprèn aquest tema en la seva epístola als Romans, per ensenyar-nos
que nosaltres, els seguidors, els que hem vingut a la fe amb posterioritat, cal que
siguem aquests missatgers que anunciïn les Bones Noves de salvació. Al v. 11
parla d'avergonyir-se, i ho fa en termes de l'Antic Testament, com correspon al to
d'aquesta part. Igual com "salvació" equival a victòria, "vergonya" equival a
"derrota". Ningú no es veurà derrotat si creu en Ell. Som vencedors i més que
vencedors, cridem victòria i encara lluitem, però no venim a imposar res sinó a
anunciar la llibertat de les cadenes del Mal, perquè tothom qui ho vulgui, pugui fer
seva aquesta llibertat acceptant el sacrifici que Crist va fer a la Creu, i la seva
victòria sobre el Mal i la mort amb la seva resurrecció. Que el Senyor ens ajudi a
comprendre la seva Paraula i els seus projectes mentre ens preparem per rebre el
nostre salvador.
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. Un cop acabada la campanya de Nadal, comencem amb la de
REIS, necessitem joguines. Ens sentim agraïts per la vostra col·laboració,
recolzament i suport en oració. Us necessitem, TU ETS NECESSARI.
Propera distribució: 13-1

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
3-2 Assemblea d’església a les 18 h
Informació detallada al taulell

La pregunta de l’ED
RESPOSTA MES DE
DESEMBRE
Busquem dos homes i els
hem trobat: Josué i Caleb.

DIJOUS

LLIBRERIA
Els reis ja són a prop, tens tots els
regals a punt? Disposem a la nostra
llibreria de llibres i bona música per
regalar. Dona una ullada.

LECTURES BÍBLIQUES
Dll: Naixement Mt 1,18-15 //Dm: Bateig Mt 3,1-17 //
Dc: Activitats Mt 4,18-25 Dj: Últim sopar mt 26,17-19 //
Dv: Mort Mt 27,45-54// Dss: Resurrecció Mt 28,1-10//

El dijous 4 de gener
continuem de vacances
nadalenques, no tindrem
trobada de senyores, ni
suport educatiu, ni culte de
pregària.

