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.

12 d’agost de 2018
Número 1646

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 11h
Dijous: Culte de pregària 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.

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

12 d’agost// 19 d’agost
Diaca de torn: David R / Eva LL
Torn de porta: Benjamí G/ Ruben R

ANIVERSARIS

13 Angela R/ 15 EvaLL/ 16 Rosa M

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

Sl 18,3
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"El Déu suficient”
A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones. A

“Jo t'estimo, Senyor, fortalesa meva. El Senyor és la roca, el meu baluard i el meu
llibertador; el meu Déu, la roca en qui em refugi; el meu escut i la banya de la
meva salvació, la meva alçada inexpugnable.” Sl18.1 -2 (LBLA)

La nota que encapçala aquest salm, en la versió de La Bíblia de les
Amèriques, diu: «Per al director del cor, salm de David, servent del Senyor,
el qual va dirigir al Senyor les paraules d'aquest càntic el dia que el Senyor
el va deslliurar de la mà de tots els seus enemics i de la mà de Saül». Encara
que no tinguéssim aquesta explicació sobre el context en el qual neix
aquesta eufòrica proclamació dels múltiples atributs de Déu, el to mateix de
la poesia no deixa lloc a dubte: que van ser escrites per una persona que hi
havia experimentat, en carn pròpia, la magnífica intervenció del Sobirà.
David esmenta almenys set diferents característiques de Déu, totes elles
relacionades amb la particular situació que vivia. Durant anys s'havia
refugiat al desert. La seva estada en aquest lloc no va ser, però, similar a la
pacífica existència de Moisès a Madian. Fugint de cova en cova, sempre
atent als moviments del seu enemic, s'havia trobat en incomptables
dificultats on només la intervenció miraculosa de Déu l'havia alliberat de la
mort segura. El tema principal d'aquest salm és precisament aquest.
Per a David, aquestes característiques de Jehovà eren reals perquè les havia
degustat en la seva pròpia experiència quotidiana. Per a alguns de
nosaltres, però, no són més que atributs que assignem a Déu perquè el
nostre intel·lecte així ho demanda. Sabem, intel·lectualment, que ell és una
roca, un baluard i un alliberador. Cantem d'aquestes coses en les nostres
reunions. Coneixem innombrables passatges que així ho descriuen. Altres
ens han donat testimoni d'haver experimentat aquestes facetes en el seu
caminar amb el Pare Celestial. En la nostra vida, però, aquestes veritats no
han sortit de l'àmbit de la teoria.
Com es pot comprovar que Déu és realment així? De fet, ell és així!, però
potser no ho és en la meva vida o en la teva. Perquè aquests aspectes de la
seva persona es facin reals en la nostra vida, hem d'estar disposats a obrir-li
un espai per demostrar precisament la seva fidelitat cap als que estan en
dificultats. És a dir, per comprovar que és fortalesa, necessitem reconèixer
que som debilitat. Perquè ell sigui la nostra roca, hem de reconèixer que
estem aturats sobre fonaments movedissos. Per sentir-lo com el nostre
baluard, hem d'admetre que ens sentim desprotegits. Perquè es manifesti
com el nostre alliberador, hem de reconèixer que estem atrapats. Perquè
sigui el nostre escut, necessitem confessar que ens sentim indefensos. Perquè
s'aixequi com banya de salvació, hem d'admetre que estem perduts. Perquè
sigui alçada inexpugnable, necessitem reconèixer que estem enfonsats en el
més profund del pou.

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
El que ets és descobert epl que fas i el
12-8 Predicació de la paraula Marta que fas descobreix el que creus
realment
Fernández de Cordoba.
Dll: Ex 20,16
19-8 Meditació de la Paraula Efraim Dm: Sl 1,1-2
Lara
Dc:: Sl 25,21
Dj: Sl 26,1
26-8 Sermó de la Paraula Marta
Dv: Pr 20,7
Fernández de Cordoba.
Dss: Rm12,17
7-9 Rebost

Bon estiu

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 amb
Felix Ortiz
Informació detallada al taulell
RA
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L
·
L
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Desitgem que l’estiu sigui un temps de
m o l t e s
benediccions.
Si visiteu alguna
comunitat doneu
salutacions de part
nostra. Envieu fotos dels llocs que
visiteu. Al fulletó ens van arribant les
fotos. Les teves ja hi son?
Ens agrada compartir!!!

Cada diumenge la
capseta t’espera. De
Terrassa 9 i 10 de Novembre del
mica en mica o de
2018. Trobada de formació.
cop.
www.global-leadership.es/terrassa/ca/

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

