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, pel Mario, per en Dima, el Paco A, per l'Àngela Rb, Jordi V.
 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.
 Per la persona adequada que el Senyor té preparada per pastorejar la nostra
comunitat.
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.

Cultes
Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18 h
Dijous: Culte de pregària: 20h

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

Senyores
Dijous a les 6 de la tarda

Corals
Al·leluia: Diumenge a les 20h
L’Estel:
11 de Novembre//18 de Novembre
Diaca de torn: Myriam R//Eva LL
Torn de porta: Benjamí G// Ruben R

11 de novembre de 2018
Número 1659

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!

Joan 11: 40

Bona Llavor
Cada 2 divendres a la tarda
Repartim roba, aliments, i conversem
Suport educatiu: dijous a les 5,30

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 ;

ANIVERSARIS

11 Nuria P/ 14 Marta P V

“Si creus veuràs la glòria de Déu”
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Fam i set de Justícia
“Feliços els qui tenen fam i set de justícia, perquè seran sadollats.” Mateo 5.6
Hem estat meditant en el procés pel qual Déu condueix a algú a que prengui consciència
de la seva veritable condició espiritual. A percebre, per mitjà de l'Esperit, la seva pobresa davant de les coses de Déu, la persona se sent trencada. Es resisteix a la temptació d'argumentar
i defensar la seva situació. El que altres poden dir de la seva persona només li serveix de confirmació per al que ja li ha estat revelat per Déu.
Aquest procés de trencament, en el qual repudiem la manera en què hem estat vivint fins
ara, podria bé prestar-se perquè es formi en nosaltres la decisió de produir un canvi en les
nostres vides, no importa quin sigui el cost ni el camí a recórrer. Aquest és el veritable perill
que porta aquesta revelació, ja que podria impulsar-nos
nos a assumir nosaltres la responsabilitat
del canvi. Veient el punt en el qual hem fallat, fem vot que no tornarà a passar i posem tota la
nostra energia en produir el canvi que jutgem necessari per a no tornar a caure. Una decisió
d'aquesta naturalesa no faria més que descarrilar l'obra que el Senyor està portant endavant
en els nostres cors.
Les benaurances revelen un camí diferent, el camí de l'acció sobirana de Déu. Les declaracions de Crist no descriuen un mètode a seguir, el resultat està garantit si complim amb
cada pas del procés. Si assumim nosaltres el control del procés de transformació en les nostres vides, s'aturarà el nostre creixement espiritual. Igual que el fill pròdig, no podem portar-lili
al Pare la nostra idea de com ha de tractar amb les nostres vides, perquè ell ja sap el que
necessitem i no necessita dels nostres suggeriments. Ens ha de servir d'advertència la pregunta
que Pau va fer als Gàlates: “Tan
Tan insensats sou? Havent començat per l'Esperit, ¿ara busqueu
la perfecció en la carn?” (Gl. 3:3). La nostra resposta ha de ser rotunda: «De cap manera!»
El camí que s'obre davant nostre és venir al Senyor amb les nostres debilitats i els nostres
errors, per clamar a ell per aquesta obra que només l'Esperit pot realitzar. Per això aquesta
benaurança expressa que la benedicció es troba en tenir fam i set de justícia. La justícia no és
una cosa que l'home pot elaborar, sinó una realitat que és producte de la intervenció divina.
La transformació que tant anhelem l'hem de buscar de les seves mans. «Crist en nosaltres» és
la resposta que procurem.
La recompensa, segons ho assenyala Crist, és que aquesta fam serà satisfeta. Déu no es
quedarà quiet davant el nostre clam, ja que “atès que no tenim pas un pontífex incapaç de

compadir-se
se de les nostres febleses, sinó que ha passat per les mateixes proves que nosaltres,
exceptuant el pecat. Per tant, apropem-nos amb confiança al tron de la gràcia per rebre
miseericòrdia I poder trobar la gràcia que en el moment oportú ens ajudi.” (He. 4:15-16).
16).

http://www.bonallavor.es/

La Pregunta de l’ED
11-11 Culte 18h. Meditació de la
Paraula Nelson Araujo, L’escena final
17-11 Reunió UMMBEAC a la 1eebs, h
10,30
18-11 Culte 18h. Meditació de la
Paraula Daniel Pujol
23-11 Rebost
25-11 Culte 18h. Meditació de la
Paraula Antonio Asenjo
30-11 i 1-12 Gran Recapte, David
R o Elisabet B.
Informació detallada al taulell

RIE
L'any que ve la Residència Infantil
Emmanuel compleix el seu 50
aniversari. És una fita important per a
una Associació que ha estat
gestionada i sostinguda
econòmicament pels creients de les
diferents famílies denominacionals
evangèliques. Al 2019 estarem de
celebració i, per començar han editat
un calendari.

Ell està més interessat que nosaltres en produir aquesta transformació que busquem!

Per pensar: Ai dels que no tenen interès a ser sants, doncs viuran turmentats buscant saciar la seva necessitat amb el que no sadolla.

bonallavordiaconia@gmail.com

COL·LABORA

NOVEMBRE:
Busquem dos pobles:
Pista 1: La Bíblia ens diu
que eren molt a prop l’un
de l’altre.
Pista 2: Els pobles tenien molta aigua.
Animeu-vos a participar!

OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD
Comença

la

campanya

d’omplir

capses amb regals per als nens de
països amb rendes molt baixes. Hi ha
temps fins a l’1 de Desembre.

LLIBRERIA
Ja disposem del calendaris i agendes
pel proper any. Dona una ullada. N’hi
ha d’especials per RIE.

LECTURES BÍBLIQUES
Lidia
Dll: Fets 16: 11-14 Dm: Fets 16: 14-15
Dc: Fets 16: 25-28 Dj: Fets 16: 30-32
Dv: Fets 16: 33-39 Dss: Fets 16: 40

Cada diumenge la capseta t’espera. De mica en mica o de cop.
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

