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 en Dima.
 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,
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.

Del 24 de juny al 9 de setembre

Cultes

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

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!

Senyores
Vacances d’estiu

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

Número 1644

“Primer de tot us vaig transmetre el mateix
ensenyament que jo havia rebut:

HORARI D’ESTIU: CULTE 11H

Diumenge: Culte d’adoració 11h
Dijous: Culte de pregària fins el
setembre

29 de juliol de 2018

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.

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

29 de juliol/ 5 d’agost
Diaca de torn: Albert M//Paco A
Torn de porta: Benjamí G//Ruben R

ANIVERSARIS
31 Myriam R

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

1 Co 15,3-4.
Crist morÍí pels nostres pecats, com deien les Escriptures..
i que ressuscitÀà al tercer dia, com deien ja les Escriptures...”
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

L'EVANGELI AVUI

John Stott
A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones. A

El testimoni de John Stott: He vist un benefici a la meva fidelitat en
expressar el missatge dels apòstols en els següents termes:
Primer: els esdeveniments de l'Evangeli. Tot i que els apòstols van repassar
tota la carrera redemptora de Jesús, inclosa la seva vida i ministeri, la seva
exaltació, i la seva futura vinguda, es van concentrar en la seva mort i en la
seva resurrecció com esdeveniments històrics i d'importància en la salvació.
Segon: els testimonis de l'Evangeli. Els apòstols van apel·lar a una doble
evidència per autenticar Jesús, de manera que la veritat quedés confirmada
en boca de dos testimonis (Deuteronomi 19:15). El primer d'aquests era el
testimoni de les Escriptures de l'Antic Testament; el segon era el dels
mateixos apòstols. "Nosaltres som testimonis", repetia Pere un cop i un
altre. Aquest Crist únic té una doble confirmació. No tenim llibertat de
predicar segons la nostra pròpia fantasia i ni tan sols de concentrar-nos en
la nostra experiència personal, ja que no som testimonis presencials del
Jesús històric. La nostra responsabilitat més aviat, és parlar del Crist genuí
en les Escriptures de l'Antic i del Nou Testament. Els testimonis primaris són
els profetes i els apòstols; el nostre testimoni és sempre secundari al d'ells.
Tercer: les promeses de l'Evangeli. L'Evangeli és bones notícies no només
pel que Jesús va aconseguir mitjançant la seva mort i la seva resurrecció
sinó també pel que ens ofereix en conseqüència, això és, el perdó dels
nostres pecats (esborra el passat) i el do de l'Esperit (ens fa noves
persones). Junts, signifiquen salvació i llibertat; tots dos són expressats
públicament en el baptisme.
Quart: les condicions de l'Evangeli. El que l'Evangeli exigeix és un abandó
radical del pecat i un retorn a Crist, la qual cosa s'expressa en l'ésser
interior a través del penediment i la fe, i exteriorment per mitjà del
baptisme. Per mitjà d'aquests actes transferim la nostra lleialtat, ja que som
incorporats a la comunitat de Jesús.
Aquest és, doncs, el nostre quàdruple missatge: dos esdeveniments (la mort
i la resurrecció de Crist), confirmats per dos testimonis (els profetes i els
apòstols), sobre la base del qual Déu fa dues promeses (el perdó i l’Esperit)
que depenen de dos requisits (penediment i fe, amb baptisme). Aquesta és
la integralitat de l'Evangeli bíblic.

l’estiu no fem vacances. Ens sentim agraïts per la vostra
col·laboració, recolzament i suport en oració. Us necessitem, TU
ETS NECESSARI, ja saps on serviràs?. Propera distribució: 7-9
http://www.bonallavor.es/
bonallavordiaconia@gmail.com

LECTURES BÍBLIQUES
29-7 Meditació de la Paraula de l’Efrain Caràcter
Lara amb el títol “Cuentame como Dll: Sl 15,1-2
paso”.
Dm: Fl 2,14-15
5-8 Reflexió de la Paraula Nelson Dc:: Rm 7,23-25
Araujo
Dj: Jb 5,17-18
7-9 Rebost
Dv: 2 Co 5,1-10
9-9 Reunió d’església
16-9 Inici ED i culte a les 18h
Del 18 al 21 del 10 66è Convenció
UEBE
24-11 Seminari de formació tot el
dia amb Felix Ortiz
Informació detallada al taulell

Bon estiu

Trobada de formació a través de la
qual es vol trametre: Visió, inspiració i
habilitats per ajudar a convertir-se en
millors liders
Terrassa 9 i 10 de Novembre del 2018.
Trobada de formació.

Desitgem que
l’estiu sigui un
www.global-leadership.es/terrassa/ca/
temps
de
m o l t e s
ORA
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Si visiteu alguna comunitat doneu
salutacions de part nostra. Envieu
Cada diumenge la
fotos dels llocs que visiteu. Al
capseta t’espera. De
fulletó ja ens han arribat les
mica en mica o de
primeres fotos.
cop.

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

