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, Sonia i Joan F, Marta P V. Àngela R. O, M
Antònia P.
 Per totes les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, infants.
Per tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.
 Per la nostra comunitat, cada un dels serveis, ministeris i les persones que
els desenvolupen, i els nous reptes que el Senyor té preparats per nosaltres.
 Pels nous responsables. Pels diaques. Pel nostre compromís personal.
 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència i
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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!

esclavatge.
 Per la situació del nostres país.
 Per cada nou dia, agraint les benediccions i les oportunitats de servir.

Cultes

Senyores
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.

Al·leluia: Diumenge a les 20h

Diaques

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem
Suport educatiu: dijous 17,30 a 19 h

Atenció pastoral

Corals
L’Estel:

Bona Llavor

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 ;

25 de març//1 d’abril
Diaca de torn: David G//Myriam R
Torn de porta: Rubén R//Eva LL

Rm 8,24-25

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

QUAN EL DOLOR T’ESTRENY
¿Alguna vegada has sentit que ja no tens forces per a continuar? Qui afirmi que
el problema de Déu i el dolor és un tema fàcil de resoldre, simplement no ha
entès la profunditat de la qüestió. És clar, que quan estem travessant una situació
particularment dolorosa, volem que Déu acabi amb el nostre sofriment de manera
immediata. Ens és força difícil entendre, en la nostra finitud, les actuacions i els
propòsits divins. I podem preguntar-nos: Per què jo he de passar per això? Per
què a mi? Per què m’ha de fer tant mal? És que Déu no pot acabar amb el meu
dolor i la meva angoixa ràpidament?
Totes aquestes preguntes ens passen pel cap quan estem experimentant el dolor.
I, quan això passa, és inevitable no pensar en nosaltres mateixos, ja que sóc jo --i
no d’altres-- qui experimenta el dolor en aquests moments. Així, doncs, no és una
casualitat que el problema de Déu i el dolor hagi estat tema de discussió tan
aclaparador per tants segles.
Crec que el llibre de Job respon a un dels problemes existencials més importants
del cristià: Com és possible que Déu, tenint tot el poder, permeti que certes coses
passin? És important entendre que la pregunta té una connotació brutalment
emocional. Hom mai es pot presentar davant una mare que està patint, perquè el
seu fill està malalt, amb un argument filosòfic-teològic per provar la compatibilitat
de Déu amb el dolor. No obstant això, sembla que la vida de Job no és aliena a
la situació emocional que es presenta abans de fer aquests tipus de preguntes.
Job és un home, com qualsevol de nosaltres. Però, és torbat d'una manera que
probablement no tots coneixerem, fins al punt de maleir el dia en què va néixer i
desitjar la mort mateixa (Jb 3,11-12)
Ell no entenia el que Déu estava fent en la seva vida, i per ser honestos, no és una
situació fàcil d'entendre fins i tot pels cristians més devots i més entregats. Per què
Déu va permetre que passés el que li va passar a Job? Quan Job pregunta, Déu
no li respon directament. Déu l’ajuda a entendre que Déu és Déu. I, quan Job veu
Déu, quan Job entén que Déu és Déu, i que aquesta situació li donava la glòria a
l'únic que se la mereixia, llavors Job va poder dir: “Reconec que tu ho pots tot,
que no t’és impossible cap projecte. Tu has dit: Qui és aquest per a enfosquir els
meus plans sense cap coneixement? És cert! He parlat en la ignorància de coses
grans que no puc entendre. Has dit encara: Escolta’m, doncs, i et parlaré; jo et
preguntaré i tu m’instruiràs. Jo només et coneixia d’oïda, però ara t’he vist amb
els meus ulls. Per això ara em retracto, penedit sobre la pols i la cendra.”
Després d'haver patit una agonia, terror, angoixa, dolor, ansietat, humiliació,
culpa, menyspreu, i moltes altres coses, Job es va penedir, ja que va entendre qui
era Déu. Per què el fet d'entendre qui és Déu el va ajudar? És que Déu li va
revelar per què estava fent el que estava fent? No sembla que aquest sigui el cas.
No trobem en el llibre de Job que Déu li respongués amb una resposta directa.
No obstant això, el fet de veure Déu li va recordar que ell no fa res sense un
propòsit (Jb 1,22). I Déu el va restaurar, i li va donar més del que abans havia

Diumenge 1 d'abril no hi haurÂà Escola Dominical. Tindrem el culte de resurrecciÖó a les 11 h

Andreu Edo M

tingut.
La Bíblia no ens diu per què patim. No ens diu quin és el propòsit exacte dels nostres
sofriments. No obstant això, ens diu que tenim un propòsit, i que hem d'esperar en
Ell. Al final, la nostra esperança en Déu ha de ser el motor per a seguir endavant.
Hem d'entendre que el nostre propòsit últim en aquesta vida és el de glorificar i de
gaudir d'Ell per sempre. C. S. Lewis diu que potser el dolor és un megàfon per
parlar-li a un món sord. La realitat és que el dolor és present en les nostres vides,
però Déu ens promet al final pau més enllà de tot enteniment (Fl 4,7).
DIUMENGE 1 D’ABRIL CULTE A LES 11H
A Bona Llavor continuem
treballant al servei de les
25-3 Culte a les 18h. Predicació de la Paraula
persones i t’ofereix algunes
oportunitats
p e r Ismael Gramaje, pastor de Barceloneta
desenvolupar els teus dons, 27-3 Culte unit de setmana santa.
parla amb l'Àngela o M. 1-4 Culte de resurrecció 11h. Predicació de la
Antònia. Ens sentim agraïts per la vostra Paraula pastor Francisco Melero.
col·laboració, recolzament i suport en oració. 7-4 Rebost
Us necessitem, TU ETS NECESSARI. Propera 8-4 Culte 18h Meditació de la Paraula Pasator
distribució:7-4
Francisco Melero
La pregunta de l’ED
15-4 Toni Bodego
PREGUNTA MES DE MARÇ
16-4CET reciclatge 1a Sessió Discerniment
11H
E A LES
Busquem dos homes
Cristià, 10,15h a la 1eebs 1 D ’A B R IL C U L T
PISTA 4: Allà hi va trobar
MENGE
InformacióD IUdetallada
al taulell
un home que llegia el
profeta Isaïes i no l’entenia.
CONCURS LITERARI
Era etíop.
PISTA 3: Era un lloc solitari
L’església veïna
entre Jerusalem i Gaza.
del Redemptor,
PISTA 2: Un àngel del Senyor el va anar com l’any passat
a veure i li va dir que anés a un lloc.
organitza el 3r
PISTA 1: Un era molt fidel al Senyor i
concurs
literari
predicava l’evangeli
aprofitant
la
ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!!
Diada de Sant
Jordi i ens conviden a participar. El tema
proposat per enguany és “El sentit de la
CULTE UNIT
vida”. 1 pàgina Din A4 en format Arial
El dimarts 27 març tindrem el culte unit 11.Enviar a: miriamcor62@hotmail.com
de setmana santa de les esglésies
APA JA PODEU COMENÇAR!!
Baptistes de Sabadell, a la nostra
església un bon moment per compartir LECTURES BÍBLIQUES
amb germans i germanes que estimem. Crist ens va netejar
Dll:1Jn 1,9-11// Dm: 1Te 5,23-24//
1,21-22// Dj:Tt 2,14-15//
DIUMENGE 1 D’ABRIL CULTE A LES 11H Dc:Col
Dv:Fets 13,38-39//Dss 1Co 6,9-11//

