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, pel
Mario, per en Dima, el Paco A, per l'Àngela Rb, per la Sebastiana.
 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. Per les activitats especials de Nadal i els concerts de la Coral.
 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:
2 de desembre// 9 de desembre
Diaca de torn: David R// Myriam R
Torn de porta: Ruben R//Benjamí G
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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!

“jo, servent teu, reverencio el senyor
des de la meva juventud”

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
2 Xavier N, Benjamí G// 4Mario LL
5 Calep P, Manel P M

1 Reis 18: 12b
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Els que procuren la pau
“Feliços els qui s'esforcen per la pau, perquè seran anomenats fills de Déu.” Mateo 5:9

A mesura que avança el procés de transformació, producte de l'accionar de Déu en les
nostres vides, segons les característiques que hem vist en els temes anteriors, estem cada
vegada en millors condicions per beneir als que ens envolten, amb una benedicció que és
espiritual.
Les relacions entre els éssers humans estan plenes de tota mena de conflictes. El simple
fet de conviure dues persones en una mateixa casa porta a situacions de tensió, ja que els
interessos d'un segurament interferiran en els interessos de l'altre. Quan traslladem aquestes tensions a la societat, on els compromisos amb el proïsme són molt més febles, és fàcil
entendre per què els conflictes i les baralles abunden al nostre voltant. Déu ens ha creat
per a conviure en pau i harmonia els uns amb els altres, però la presència del pecat en les
nostres vides moltes vegades fa que això sigui una impossibilitat a l'hora de portar-lo a la
pràctica.
No és possible portar les relacions al pla de la pau --que en la Paraula es refereix a
molt més que l'absència de conflictes-- llevat que sigui per mitjà d'una acció sobrenatural.
L'home ha intentat imposar la pau pels seus propis mitjans, però sempre acaba sent un
acte d'agressió cap als altres. Tal va ser l'actitud de Pere, quan va voler defensar al Crist
arrestat amb la seva espasa, o la de Moisès quan va voler beneir als seus germans hebreus per mitjà de l'assassinat d'un egipci., adverteix l'apòstol Jaume: “perquè la ira de
l'home no s'ajusta a l'equitat que Déu vol” (1:20). Cal entendre que la veritable pau és el
resultat d'una profunda transformació en el nostre cor, tal com la que està descrivint Crist
en les benaurances.
És per mitjà d'aquesta obra espiritual que Crist va demanar al Pare que no prengués
en compte el pecat dels que el crucificaven. Per aquesta mateixa obra, Esteban pregava
pels que li estaven apedregant, tot i que es trobava enmig d'un agònic procés de mort. Els
que procuren la pau són aquells que desitgen que la plenitud de la benedicció de Déu
abasteixi als que estan al seu voltant, permetent que els homes gaudeixin de les relacions
sense la permanent tendència a l'ofensa. Els que busquen la pau també assumeixen el
compromís d'intervenir en tota situació de potencial conflicte, evitant que un plet arribi a
desencadenar una crisi de proporcions incontrolables. Entenen que el principi d'una contesa és com el deixar anar de grans onades (Pr. 17:14).
La conseqüència d'aquesta actitud és que els tals seran anomenats fills de Déu, un privilegi que també atorga una autoritat espiritual sense igual. Els fills de Déu són aquells que
gaudeixen del suport i el favor especial del Pare, i pot avançar sense por en totes les coses
que ell els mana, doncs Déu els acompanyarà a cada pas del camí.

Per pensar: Ai dels que viuen amb el lema «no vulguis saber res!» Quan necessitin ajuda no tindran un Pare del Cel que els cuidi.
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

http://www.bonallavor.es/

2-12 Assemblea

bonallavordiaconia@gmail.com

La Pregunta de l’ED

extraordinària, Dues possibles respostes:
12,30// Culte 18h, meditació de la Ainon i Salin (Joan 3: 23)
Paraula Josep Borderas, “Viatge Jerusalem i Betània (Joan
dels anhels a les respostes”.
1:28 i Joan 11:18)
15-12 Concert Coral Al·leluia “Tornem a DESEMBRE
Betlem” a EE de Rubí
Busquem un home
16-12 Concert Solidari Coral el Pista 1: Se l’anomena en dos llibres del
Redemptor a les 12h EEB El Redemptor Nou Testament.

25-12 Culte de Nadal a les 11h amb
ELS NOSTRES DIJOUS
Daniel Banyuls
El dijous 6-12 no es realitzaran les
26-12 Festa de Xics i Grans a les 19h
activitats habituals, es festiu.
31-12 Sopar i culte de cap d’any
Els dijous 27-12 i 3-1 farem una
1-1 Concert d’Any Nou Coral aturada i no tindrem les activitats
Al·leluia a les 19h
habituals.
Informació detallada al taulell

LLIBRERIA

Ja disposem del calendaris i agendes
pel proper any. Els especials RIE els pots
La Residencia Infantil Emmanuel fa 50 encarregar. També hi podràs trobar
anys fita important per a
llibres, música i gadgets Dona una
una
associació
ullada.
s o s t i n g u d a
PREPAREM L’ESCOLA DOMINICAL
econòmicament pels
creients de les diferents
Dll: Neh 1: 1-3
famílies denominacionals evangèliques. Dm: Neh 1: 4-6
Com cada any les Senyores han posat la Dc: Neh 1: 8-9
Dj: Neh 1: 11
capseta per recollir fons.
Dv: Neh 2: 5-6
Dss: Neh 4: 4-5

RIE

