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.

Bona Llavor
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
Al·leluia: Diumenge a les 20h
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 ;

1 d’abril// 8 d’abril
Diaca de torn: Myriam R//Eva LL
Torn de porta: Benjamí G//Ruben R

ANIVERSARIS
5 Pascual H

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
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És necessari parlar del sofriment?

La Buena Semilla
27 i 28 de març de 2018

Segurament no, però és la segona setmana consecutiva que us en parlo per
què em costa deixar de pensar amb les persones que estan passant per
moments de dolor, per motius físics, per situacions de pèrdua, d’injustícia...,
per aquest motiu us comparteixo aquesta reflexió que espero que us sigui de
benedicció. M. A
Com parlar del sofriment, si no és deixant-lo parlar per si mateix? Com
expressar quan és tan intens que ens deixa sense paraules? Alguns pensen
que els cristians són experts en discursos sobre el sofriment, que molt sovint
tenen paraules formulades per explicar-ho.
La Bíblia no tracta de definir el sofriment de manera abstracta, sinó que parla
de persones que pateixen, i sobretot de Crist, qui va portar "les nostres
sofrences, i va patir els nostres dolors" (Isaïes 53, 4). Déu no va disminuir cap
sofriment al Seu Fill, a l'home de dolors. Crucificat, Jesús va pregar pels seus
botxins: "Pare, perdona'ls, que no saben el que fan" (Lluc 23,34).
Però en la Bíblia Déu no dubta a presentar-nos a l'home en la seva lluita
contra el sofriment, a través de la vida de tots, homes, dones, joves o vells.
També mostra el que el produeix: violència, traïció, menyspreu, odi, soledat,
malalties, ferides morals, quan l'ànima vacil·la a la vora del buit.
Així, la Bíblia evoca aquest dolor que diu, gemega i pregunta: "On és ...
Déu?", I que tracta d'escoltar, perdudament, una resposta divina. Tot un llibre
de la Bíblia ens presenta la prova de Job. Del cor d'aquest creient sorgir un
crit de sofriment, sofriment que el va portar al límit de la rebel·lió. Llavors Déu
es va revelar a Job com mai abans havia pogut fer-ho.
La història de Job és sorprenent. D'una banda Job, un home ple de les
benediccions de Déu, és projectat sobtadament en el fons de la desgràcia. Es
defensa dient que no és culpable davant un Déu que, en aparença, roman
insensible al seu dolor. D'altra banda, la seva dona l'incita a maleir a Déu, i
els seus tres amics l’atabalen amb discursos d'una «teologia» impecable,
tractant d'explicar-li que si està patint, és perquè ha ofès a Déu.
L'únic que fan aquests discursos és acusar el pobre Job, en comptes de
consolar-lo. Però al final del llibre Déu declara que només Job va parlar
correctament, mentre els seus amics, suposats advocats de la causa divina,
són desqualificats. Aquí hi ha una lliçó que hem de tenir en compte: cal posar
fre a les paraules que es diuen amb lleugeresa i a tots aquests discursos que
no comprenen ni el camí ni l'objectiu del sofriment.

Però el llibre de Job va molt més enllà d'aquesta advertència. També ens
ensenya que el fet de travessar la prova pot ser útil per al creient, que té un
abast molt més gran que els nostres raonaments. Mentre experimentem
dolorosament l'insuportable, Déu ens eleva per sobre dels nostres pensaments.
Permet a Job que el vegi, que el comprengui. Llavors Job reconeix la seva
pobresa espiritual, però el seu cor és ple de l'amor diví, i a partir d'aquest
moment pot pregar pels que l'havien atabalat enmig de la seva tristesa. Al final
del llibre, Job exclama dirigint-se a Déu: "D'escoltades t'havia sentit; més ara els
meus ulls et veuen".
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. Ens sentim agraïts per la vostra
col·laboració, recolzament i suport en
oració. Us necessitem, TU ETS NECESSARI.

1-4 Culte de resurrecció 11h. Predicació de la
Paraula pastor Francisco Melero.
6-4 Rebost
8-4 Culte 18h Meditació de la Paraula Pastor
Francisco Melero
15-4 Culte 18h Meditació de la Paraula Toni
Bodego
16-4 CET reciclatge 1a Sessió Discerniment
ARA LES DISTRIBUCIONS LES FAREM Cristià, 10,15h a la 1eebs
DIVENDRES A LES
16h . Propera
Informació detallada al taulell
distribució:6-4

La pregunta de l’ED
RESPOSTA MES DE MARÇ
Felip i l’eunuc
PREGUNTA MES DE MARÇ
Busquem dos homes
PISTA 4: Allà hi va trobar un home que
llegia el profeta Isaïes i no l’entenia. Era
etíop.
PISTA 3: Era un lloc solitari entre
Jerusalem i Gaza.
PISTA 2: Un àngel del Senyor el va anar
a veure i li va dir que anés a un lloc.
PISTA 1: Un era molt fidel al Senyor i
predicava l’evangeli
ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!!

CONCURS LITERARI
L’església veïna
del Redemptor,
com l’any passat
organitza el 3r
concurs
literari
aprofitant
la
Diada de Sant
Jordi i ens conviden a participar. El tema
proposat per enguany és “El sentit de la
vida”. 1 pàgina Din A4 en format Arial
11.Enviar a: miriamcor62@hotmail.com
APA JA PODEU COMENÇAR!!

LECTURES BÍBLIQUES

El Senyor ha ressuscitat!!
Dll:Ll 14,12-14/ Dm: 1 Co 15,12-21//Dc: Fl 3,7-10// Dj: 2Ti 14-18//
Dv:He 6,1-6//Dss: Ap 20,1-6 //

