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:
16 de desembre/23 de desembre
Diaca de torn: Albert M// David R
Torn de porta: Benjamí G//Rubén R

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

16 de desembre de 2018
Número 1664

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!

“Però tu Betlem Efrata, massa petita per
ser comptada entre les famílies de Judà,
de tu sortirà el qui ha de dominar Israel”

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
18 Isabel Gonzalez Vera

Miquees 5: 2
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Ser amable
El simple fet de ser amable, agraït o generós no només ajuda a millorar la vida dels que t'envolten, sinó també la teva pròpia. Això es pot exemplificar fàcilment: Si tu vas a un comerç i li
dones les gràcies pel seu servei a la dependenta o dependent amb un to baix i gairebé inaudible, amb tota probabilitat obtindràs una resposta similar. Si ho fas amb un to clar i un somriure en els teus llavis, el receptor recordarà aquest dia la teva amabilitat de grat, guardant amb
una anotació positiva en la seva memòria. Perquè el que sentim i el que fem no només ens
afecta a nosaltres, sinó també als que ens envolten i això que projectem cap a l'exterior ens
serà retornat de manera exponencial. "Cada persona que coneixes està lluitant amb els seus

propis problemes. Sigues amable amb ella. No seràs capaç de resoldre'ls en el seu lloc, però
la teva bondat potser pugui ser el miracle que estava esperant ". Anònim
Això és una cosa bàsica, que tothom sap però se’ns oblida. Penso que és bo que algú ens ho
recordi de tant en tant. Una actitud positiva davant la vida s'encomana. Per tant, si un amic o
amiga es troba malament cal donar-li suport però des de l'optimisme, ajudant-los a veure que
sempre hi ha sortides i que els canvis o les desavinences poden ser l'inici d'alguna cosa bona.
Hi ha ocasions en què passem per moments complicats i és difícil orientar la nostra conducta
en aquest sentit. En els moments complicats és quan convé ser positiu i conversar amb les persones que ens importen, aquelles que sempre et donaran suport passi el que passi. Et poden
ajudar a veure aquesta llum al final del túnel, llum que per tu mateix no eres capaç de veure.
Les emocions que provoquen les experiències que vivim poden ennuvolar la nostra visió. Per
això, és important expressar el que sentim i buscar suport en les persones que més ens estimen. Elles ens poden permetre adoptar una perspectiva millor davant els nostres problemes
prenent-los com una experiència positiva per així per seguir gaudint de ser amables.
Mostrar-se amable i alegre quan la vida sembla que no et somriu és una mica complicat de
fer, però no impossible. Perquè si tu no li somrius a la vida, aquesta situació no canviarà de
cap manera.. Perquè, abans de res, has de ser amable amb tu mateix. Es diu que per estimar
algú primer hem d’estimar els altres. Abans de donar alguna cosa als altres, hem de donarnos-nosaltres primer. Com ser amables amb altres persones si nosaltres no ho som amb nosaltres mateixos? Això és un impossible encara que no ho creguem així.

"Quan puguis triar entre tenir raó o ser amable, tria ser amable" RJ Palau
De vegades, ens pot resultar difícil ser amable amb algú perquè no estem passant per un bon
moment. Però, què passa si el que està passant per un mal moment és l'altre que es mostra
agressiu amb nosaltres?
Tendim a posar-nos a la defensiva quan això succeeix. Creiem que no ens mereixem com ens
estan tractant, però tots hem actuat així. Tots hem sortit enfadats de la feina i ho hem pagat
amb el cambrer del restaurant, o amb la teva parella, per exemple. Intentem ser amables, no
prendre'ns les coses de manera tan personal i descobrirem que tots som humans i tenim dret a
tenir un mal dia. Ens descobrirem molt més tolerants i com, potser, aquesta persona tan agressiva canvia la seva actitud. ¡Provem-ho! No perdem res ...

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

http://www.bonallavor.es/

16-12 Concert Solidari Coral el
Redemptor a les 12h EEB El Redemptor.
Culte d’adoració amb la participació d’
Antonio Asenjo
21-12 Rebost
23-12 Culte d’adoració amb la
participació d’ Ismael Gramaje
25-12 Culte de Nadal a les 11h amb
Daniel Banyuls
26-12 Festa de Xics i Grans a les 19h
30-12 Culte d’adoració amb la
participació de Nelson Araujo
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

bonallavordiaconia@gmail.com

La Pregunta de l’ED
DESEMBRE
Busquem un home
Pista 1: Se l’anomena en dos llibres del
Nou Testament.
Pista 2: Era una persona important.
Pista 3: Els dos llibres són escrits per la
mateixa persona i apareix als primers
versets.

ELS NOSTRES DIJOUS
Els dijous 27-12 i 3-1 farem una aturada
i no tindrem les activitats habituals.

NÉIXER DE NOU

Diumenge 30 de desembre propgrama
especial 500 aniversari de la Reforma a
El nostre germà Paco A continua
les 9,30 per TV3
hospitalitzat. Està fent una bona evolució i
donem gràcies a Déu.

INGRÉS HOSPITALARI

RIE

LLIBRERIA

Necessites un detall per aquests dies,
La Residencia Infantil
apropa’t a la llibreria. Els especials
Emmanuel fa 50 anys fita
calendaris RIE els pots encarregar.
important per a una
associació sostinguda
PREPAREM L’ESCOLA DOMINICAL
econòmicament pels creients de les
diferents famílies denominacionals Dll: Rut 1:14
evangèliques.
Com cada any les Dm: Rut 1:16-17
Dj: Rut 2: 12-13
Senyores han posat la capseta per Dc: Rut 2: 10-11
Dv: Rut 4: 13-14
Dss: Mateu 1: 1/ 1: 5-6
recollir fons.
ACABA L’ANY PREPAREU LES MEMÒRIES!!!

