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 , 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, per la Roser i en Paco, pel Mario.
 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. Pel Proper
concert de la Coral i la Conferència
 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència,
esclavatge i les situacions que provoca la natura.
 Per la situació del nostres país.
 Per cada nou dia, agraint les benediccions i les oportunitats de servir.

1 de juliol de 2018
Número 1640

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!

HORARI D’ESTIU: CULTE 11H
Del 24 de juny al 9 de setembre

Cultes
Diumenge: Culte d’adoració 18h
Dijous: fins el setembre

Senyores
Vacances d’estiu

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

Corals
Al·leluia: Fins el setembre
L’Estel:

Bona Llavor
Cada 2 divendres a la tarda
Repartim roba i aliments, i conversem
Suport educatiu: vacances estivals

Diaques
2n dimarts de cada mes a 2/4 de
9 de la nit.

ja que hi ha un sol Déu. Ell
justificarà el jueu en base a
la fe, i el no jueu per mitjà de
la fe.

Francesc A: 609475704; Eva Ll 679124234;Albert M 657601050
Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;

1 de juliol// 8 de juliol
Diaca de torn: Francesc A//David R
Torn de porta: Benjamí G//Ruben

ANIVERSARIS
7 Maruja M

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té les
guardis només per a tu.
fulleto@1eebs.com

Rm 3,30

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

L'essència de la fe (2)

Elizabet Elliot

“Llavors els apòstols digueren al Senyor: Augmenta’ns la fe. Ell va respondre:

Només que tinguéssiu fe com un gra de mostassa, diríeu a aquesta morera:
Arrenca’t de soca-rel i planta’t al mig del mar, i us obeiria.” Lluc 17:5-6.
El concepte de l'obediència apareix tres vegades en aquest curt passatge
sobre la fe. Ho veiem en el text que ens ocupa, però també apareix en el
verset 9 i una tercera vegada en el verset 10. La menció de l'obediència en
aquest context ens dóna una important pista sobre el que és, en realitat, la
fe.
Entre nosaltres és comú el concepte que la persona de fe és aquella que
s'atreveix a demanar-li coses a Déu que nosaltres mai ens atreviríem a
demanar. Mirem amb certa enveja la seva vida, perquè sembla aconseguir
resultats més extraordinaris que els que nosaltres vam aconseguir. Creiem
que això es deu al fet que aquesta persona posseeix molta fe i s'anima a
somiar en gran.
La fe, segons el que Crist va ensenyar als seus deixebles, està lligada amb
els projectes de Déu, no dels homes. La fe no és un xec en blanc que Déu
dóna als seus deixebles perquè demanin el que vulguin, sabent que ell es
compromet a recolzar-se en qualsevol cosa que es proposin. Més aviat és la
con vi cc ió q ue D é u c omp li rà
el q ue e ll
ha
p ar la t.
No cal més que un ràpid recorregut per la vida d'alguns dels grans herois de
la fe per veure que en cada situació no van fer res més que obeir les
instruccions que havien rebut. Abraham va poder oferir a Isaac en sacrifici
perquè va creure la paraula que havia rebut sobre un hereu. Moisès va
dividir les aigües del Mar Roig perquè va creure la paraula que va rebre de
Déu. També va treure aigua de la roca perquè Déu mateix li havia manat
que així ho fes. Josuè va veure la destrucció de Jericó perquè va acceptar les
instruccions que Déu li va donar sobre aquella ciutat. Elies va derrotar als
profetes de Baal perquè havia fet tot el que manava la paraula que havia
rebut de Déu.
Aquest és, de fet, l'argument principal de l'autor d'Hebreus. En el capítol 4
escriu: «La promesa d’entrar al lloc de repòs es manté; però no visquem
refiats, no fos cas que algú de vosaltres es trobés que ha perdut

l’ocasió d'entrar-hi. En efecte,
A Bona Llavor continuem
nosaltres hem rebut igual com ells,
treballant al servei de les
però a ells la Paraula que
persones. A l’estiu no fem
escoltaven no els va servir de res, vacances. Ens sentim agraïts per la vostra
perquè no es van adherir per la fe col·laboració, recolzament i suport en
a allò que escoltaven» (1-2). De oració. Us necessitem, TU ETS NECESSARI.
manera que és impossible exercir Propera distribució: 6-7
fe en alguna cosa que no hem
http://www.bonallavor.es/
bonallavordiaconia@gmail.com
rebut per paraula del Senyor,
perquè la fe només és aplicable a
6-7 Rebost/ 20// 3
aquelles situacions on Déu ha 8-7 Predicació de la Paraula d’en Marcos
parlat amb claredat i ens convida a Lumbreras
creure. En l'acte de moure'ns 15-7 Meditació de la Paraula Efraim Lara
segons les instruccions que hem 5-8 Reflexió de la Paraula Nelson Araujo
rebut és que trobem la demostració
Informació detallada al taulell
de la fe.
LECTURES BÍBLIQUES
Per pensar: “Mai podràs entendre Una persona sense
perquè el Senyor fa el que fa; però informació, és una persona
si el creus, només això et caldrà. sense opinió.
Aprenem, doncs, a confiar en ell Dll: Sl 53,1-2; Dm: Sl 119,129-130
Dc: Pr 12,1-2; Dj: Ecle 2,26
pel que ell és.” .
Dv: Os 4,6; Dss: Col 1,9-10
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Desitgem que l’estiu sigui un
de
moltes
Cada diumenge la t e m p s
benediccions.
capseta t’espera. De
Si visiteu alguna comunitat
mica en mica o de doneu salutacions de part
cop.
nostra. Envieu fotos dels llocs que visiteu.
Ens agrada compartir!!!

El divendres 29 de juny li van realitzar una intervenció quirúrgica en Mario Ll,
gràcies a Déu ha anat bé, preguem per ell, per la seva família i l’encert dels
metges.

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

