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, 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 les persones que tenen dificultats per trobar una feina. Per aquelles que no
tenen una llar.
 Per la nostra comunitat, cada un dels serveis, ministeris i les persones que els
desenvolupen, i els reptes que el Senyor té preparats per nosaltres.
 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 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.

Número 1630

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!

Jo sóc el camí, la veritat i la vida;
ningú no arriba al Pare, si no és a
través de mi.

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

Bona Llavor

22 d’abril de 2018

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 ;

22 d’abril//29 d’abril
Diaca de torn: Francesc A//David R
Torn de porta: Benjamí G//Reben R

ANIVERSARIS

26 Maria Cs T // 28 Maria Lluisa 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

Jn 15,6
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

ON NO HI HA VISIÓ NO HI HA
CAMÍ DEFINIT.

A dues mans
Francisco M i M A

La visió per la vida de cada un de nosaltres, serveix per tenir clara les línies
generals de la nostra existència, i allò que volem i no volem per nosaltres.
Definint d'aquesta manera la nostra visió per a la vida, podem dissenyar
totes les coses que faran possible aconseguir el nostre objectiu. A vegades
també tenim la temptació de platejar-ho d’aquesta manera en la nostra vida
espiritual o en el desenvolupament d’un ministeri. Però tots sabem que això
és pura teoria. Sabem que nosaltres, no som senyors de la nostra vida i que
aquesta, està en mans del creador, és el qui ens motiva, empeny i ens fa
somniar amb els desigs i els propòsits que posa en el nostre cor per
desenvolupar la nostra vida al seu servei.
Partint d'aquí us proposo la següent reflexió pel que fa a la visió de la nostra
Església, i /o del nostre compromís en aquesta visió.
Si com comunitat de fidels seguidors del Crist, no tenim clara la visió, no hi
haurà un veritable motiu que ens comprometi a desenvolupar amb èxit el
ministeri que tenim encarregat. I l'èxit serà assolir l'objectiu proposat per
l'esmentat ministeri, l'objectiu és el que en podríem dir visió.
A Joan 14, 5 trobem un exemple clar del que acabem de fer referència.
Jesús contesta als seus deixebles afirmativament a una pregunta que li
plantegen, "sabeu a on vaig, sabeu el camí", Tomàs va expressar en una
forma interrogant i raonable: "Senyor no sabem a on vas; Com ja podem
saber el camí?". És a dir: "Senyor mostreu-nos on vas i coneixerem el camí".
Jesús immediatament els hi diu: Jo sóc el camí, la veritat i la vida; ningú no
arriba al Pare, si no és a través de mi. En la resposta que dóna als seus
deixebles, els mostra al Pare com la meta i es va mostrar a Ell com el camí.
Observant amb precisió el passatge podem entendre una gran veritat, que
sense una meta no hi ha camí definit, Tomàs li va dir a Jesús "... mostreu-nos
on vas i coneixerem el camí". Això indica que un individu que tingui la
intenció de sortir però sense tenir una meta, un destí, o un punt d'arribada
mai tindrà un camí definit; qualsevol camí li serveix. Algú va dir que
l'important no és tenir un punt de sortida sinó tenir un punt d'arribada. Hem
d'estar segurs cap a on ens dirigim, quin és el rumb, i estant clar això, tenir
una direcció precisa per així poder acompanyar en el bon camí als altres.
Jesús a Jn 8,14 va dir: "Jo sé d'on vinc i sé a on vaig", aquesta ha de ser la
percepció de cada un de nosaltres, si més no, saber a on va o cap a on es
dirigeix. Si no fos així, seríem com nòmades, transitat per un desert, sense
trobar el camí. Els qui ens hi hem trobat personalment o com comunitat, en
algun moment de la nostra vida en aquesta situació, sabem que no és el
millor i que les conseqüències poden ser devastadores.

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.
La campanya de primavera del Rebost Solidari de Sabadell és farà els dies
18 i 19 de maig. Apunta’t a l’Elisabet B o al David R
ARA LES DISTRIBUCIONS LES FAREM DIVENDRES A LES 16h . Propera distribució: 11-5

La pregunta de l’ED
22-4 Sortida cultural a l’ Església del
Redemptor. Xerrada Nelson Araujo Culte
18h Reflexió de la Paraula Francisco
Melero
29-4 Culte 18h Meditació de la Paraula
Daniel Pujol
1-5 Excursió Unida a Palau de Plegamans
5-5 Trobada primavera de la UMBE a
Nativitat Terrassa//Conferencia de Mireia
Vidal “Saludad a nostra hermana Febe,
Església Sant Pau BCN a les 10h// Acte
central de les Jornades de portes obertes
dels centres de culte
18 i 19 del 5 Rebost Solidari
Informació detallada al taulell

PREGUNTA MES D’ABRIL
Busquem una dona
PISTA 3: Ell era molt fidel
al Senyor i no va caure en
la temptació
PISTA 2: Es va obsessionar
amb un servent del seu marit.
PISTA 1: Era la muller d’un capità de la
guàrdia del seu país.
ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!!

CASAMENT

La Rake V i en Jordi R,
ens comuniquen que el
LECTURES BÍBLIQUES
proper dissabte 28
Es convenient recordar perquè som d’abril celebraran la
salvats.
cerimònia del seu
Dll: Sl 32,1-5/ /
casament a Castelladral, prop de
Dm: Rm 8,31-39 //
Navàs. Es una noticia de goig per la
Dc: 51,1-10//
comunitat, i que desitgem que el
Dj: Rm 10,5-13//
Senyor els beneeixi en aquest projecte
Dv: 1Jn 1,5-10//
conjunt de vida. MOLTES FELICITATS!!
Dss: 3,21-26//

PROGRAMA AMB
TOTES LES
ACTIVITATS AL
TAULELL

