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 nostre 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:
25 de Novembre//2 de Desembre
Diaca de torn: Albert M//David R
Torn de porta: Benjamí G//Ruben R

25 de novembre de 2018
Número 1661

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!

Jutges 5: 3

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
27, Sonia F i Olga N

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

Puresa de cor
“Feliços els nets de cor, perquè aquests veuran Déu.” Mt. 5:8

Hem estat considerant la progressiva restauració de l'ésser humà quan Déu irromp en la
seva vida. Igual que en la paràbola del fill pròdig, tot va començar en un moment en què
van ser oberts els ulls i vam veure la nostra vida com realment era: estàvem enfonsats en la
pitjor de les misèries. Aquesta revelació va ser suficient per començar en nosaltres a un procés que eventualment ens portaria als braços del nostre Pare Celestial. En el text d'avui, Jesús
declara que són beneïts aquells que posseeixen cors purs.
Un cop més, els ensenyaments de Crist ens allunyen del que és la pràctica d'una vida
religiosa, el accent sempre recau sobre els ritus i comportaments externs de l'ésser humà. Per
mitjà de la pràctica d'una vida disciplinada podem impressionar als que ens envolten i donar
la imatge de ser persones summament piadoses, però a Déu no el podem commoure. Ell
no mira la part externa i visible de l'ésser humà sinó que pesa els cors. Allò que està amagat
als ulls de la majoria és el que realment importa a l'hora de pesar la vida. La netedat de cor
es refereix a les motivacions i els pensaments que controlen gran part dels comportaments
de l'ésser humà. És allà on es conrea la veritable santedat.
En aquesta ocasió Crist havia de sorprendre a les multituds portant-les a un plànol que
cap altre mestre havia aconseguit. On existia preocupació amb l'acte sexual de l'adulteri,
Jesús va assenyalar que tot comença amb una mirada plena de mals desitjos (Mt. 5:29). On
ho condemnable semblava ser un acte d'homicidi, Jesús va assenyalar que era igualment
greu jutjar com idiota a una persona en el secret dels nostres cors (Mt. 5:22). La lliçó que
deixava era clara: l'única vida que realment agrada al Pare és aquella que té una puresa
tant externa com interna. A això es refereix la santedat, que és el resultat d'una actitud de
sinceritat i puresa. Així ho declarava el salmista: «Qui pot pujar a la muntanya del Senyor?

Qui pot estar-se al lloc sant? L'innocent de mans i net de cor que no es decanta a la dolenteria ni jura falsament» (24:3-4)
L'autor d'Hebreus exhorta: «Procureu de viure en pau amb tothom i de dur una vida santa; sense això ningú no veurà el Senyor» (12:14). Precisament aquesta declaració la fa Crist.
La benedicció que tanca una vida de puresa interior és que li permet a la persona veure el
Senyor, ja que el Senyor és sant i ningú que viu en un estat d'impuresa pot acostar-se a ell.
Però pels nets de cor, el camí està sempre obert.
Hem de notar que la puresa no pot estar divorciada del pla de les relacions amb els altres. És allà on es manifesten les motivacions egoistes, les dobles intencions i els desitjos d'usar als altres per al nostre benefici. Per aquesta raó, el lloc on més necessitem el procés purificador de Déu en les nostres vides és, precisament, en el tracte que tenim diàriament amb
aquells que ens acompanyen en aquesta vida.

Per pensar: Ai dels hipòcrites, perquè hauran de conformar-se amb fabricar les experiències de Déu.
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

http://www.bonallavor.es/

25-11 Culte 18h. Meditació de la
Paraula Antonio Asenjo “ Y... Si tu fueras
el sordo y tartamudo?
26-11 Cinema Imperial a les 18h “La
Tortuga vermella”
30-11 i 1-12 Gran Recapte, David R o
Elisabet B.
1-12 CET Classic, Seminari Història de la
Reforma a EEB Badalona de 9h a 14h
2-12 Assemblea extraordinària, 12,30//
Culte 18h, meditació de la Paraula
Josep Borderas
15-12 Concert Coral Al·leluia a Rubí
16-12 Concert Solidari Coral el
Redemptor a les 12h EEB El Redemptor
25-12 Culte de Nadal a les 11h amb
Daniel Banyuls
26-12 festa de Xics i Grans a les 19h
31-12 Sopar i culte de cap d’any
1-1 Concert d’Any Nou Coral
Al·leluia a les 19h
Informació detallada al taulell

RIE
La Residencia Infantil
Emmanuel fa 50 anys fita
important per a una
associació sostinguda econòmicament pels
creients de les diferents famílies
denominacionals evangèliques.
Com
cada any les Senyores han posat la
capseta per recollir fons.

bonallavordiaconia@gmail.com

La Pregunta de l’ED
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.
PISTA 3: La gent hi anava per batejarse.
PISTA 4: El batejava el fill d’una parenta

OPERACIÓ NEN DE NADAL
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. Els especials RIE els pots
encarregar. També hi podràs trobar
llibres, música i gadgets Dona una
ullada.
PREPAREM L’ESCOLA DOMINICAL
Jezabel
Dll: 1 Reis 16: 29-33 Dm: 1 Reis 16: 20-22
Dc: 1 Reis 16: 37-39 Dj: 1 Reis 19: 1-3
Dv: 2 Reis 9: 30-33 Dss: 2 Reis 9:34-37

