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, pel Paco A, per l'Àngela Rb, per la
Sebastiana, la Lidia , l’Amadeu G i Rosa la mare de la Margarita.
 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.
 Pels nous responsables dels serveis, ministeris de la comunitat. Pel
desvetllament de vocacions per servir. Per la trobada del 15.
 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:
10 de febrer//17 de febrer
Diaca de torn: Albert M//
Torn de porta: Ruben R//Benjamí G/

10 de febrer de 2019
Número 1672

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!

Romans 16: 2b

Bona Llavor
Cada 2 divendres al matí
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 ;
Pastor: Nelson Araujo 696317485
ANIVERSARIS

Ella n’ha ajudat molts, entre els quals em
compto jo mateix

12 Albert M; 14 Max A;,Soledad V,
Àngela Rb; 15 Manel P C;16 Pilar A
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El primer amor

Raquel Reginaldo

2a part

La setmana passada vàrem acabar així: i aquí la pregunta que em faig sovint: perquè
llavors hi havia tants cristians i simpatitzants i ara no?

Això em fa pensar i molt. A l’església hi ha moltes activitats i bones, inclús millors que
les d’abans amb germans i germanes que hi posen interès, esforç, il·lusió i això es nota
i poso per exemple la Bona llavor diaconia, el rebost solidari, les classes de reforç a
estudiants, la coral, que jo ja hi havia cantat, etc per posar algunes. I perquè no creixem? No serà que la resposta la trobem a l’Apocalipsi? Què diu el llibre de l’Apocalipsi? A la carta a l’església d’Efes: Llegiu Apocalipsi 2:3-6. El verset 4 diu: “Però tinc

contra tu que no tens l’amor que tenies primer”
Pot ser que ens passi a nosaltres? Recordo una anècdota que em va explicar la meva
tieta Florència, alguns de vosaltres la coneixíeu. Jo tindria uns 10 o 11 anys, però em
va impactar: Una anècdota que l’hi li va passar a un client del meu oncle Ventura,(el
meu oncle era sastre, abans de ser pastor) resulta que aquest senyor, catòlic, estava
intrigat perquè els qui anomenaven protestants anaven de pujada i ells de baixada i ho
va preguntar al capellà de la seva parròquia: “Com pot ser que els protestants, tot i
estant perseguits i reprimits cada dia siguin més nombre i nosaltres en plena llibertat o
som els mateixos o menys? El capellà li va respondre: “Molt fàcil, els protestants si es
reuneixen i per exemple son 20 escoltant el sermó, quan surten, son 20 predicadors
que expliquen el que han sentit, mentre que nosaltres, amb l’església plena, quan acaba la missa, es saluden els qui es coneixen i cadascú se’n torna a casa seva i no es recorden de res fins el diumenge següent quan tornen a venir” “Els protestants fan més
adeptes els qui han escoltat que no pas el propi predicador”
I perquè no creixem, o molt poc? No serà que hem perdut l’entusiasme del primer
amor? Sempre penso amb un himne que cantàvem, que deia així:
No seamos tibios de corazón
ni dejemos nunca el primer amor
Mantengamos firme la profesión
de la fe del Salvador

i la tonada:
Si morimos aquí, reinaremos allí
en la gloria celestial
Si llevamos la cruz por amor a Jesús
la corona Él nos dará

Tenim tantes coses que ens faciliten o compliquen la vida, que no ens resta temps per
predicar l’evangeli? O que al no estar perseguits ens relaxem massa? Ara que tenim
llibertat i molts medis de difusió hem abaixat el llistó?
És una bona pregunta per reflexionar-hi tots, i jo la primera. Hi pensem, i ens responem a nosaltres mateixos. I a ben segur hauriem d’incloure en el nostre repertori d’himnes el que he mencionat? No importa l’idioma, l’important és la lletra, el contingut, que
ens recordaria que no hem de ser tebis i hem de recuperar el primer amor. Només és
un pensament meu, res més.

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

La Pregunta de l’ED
15-2 Trobada de responsables de

Concurs Febrer:

Busquem un miracle
ministeris i serveis amb els diaques.
Pista 1. Passa quan el
17-2 Culte d'adoració a les 18h
poble d’Israel es revela
amb la participació de l’Aida
contra Déu i els dos dirigents escollits.
Banyuls
Pista 2. Déu contesta de forma
14-2// 21-2 Suport educatiu a les
miraculosa per demostrar qui era el
17,30hTrobada de Senyores a les 18h,
seu escollit.
culte de pregària a les 20h.
22-2// 8-3// 22-3 Rebost
Informació detallada al taulell

TRASPÀS
El pastor, professor i comunicador

Roberto Velert va marxar a la casa
del pare la matinada del passat
dijous. Dissabte es va celebrar la
cerimònia de comiat. Donem
gràcies al Senyor per la seva vida i

ANEM PER FEINA!
El proper dia 15 hi ha trobada de
diaques i responsables de ministeris i
serveis, jornada de treball, on seran
exposades
les
il·lusions
i
les
expectatives que el Senyor els hi ha
posat al cor. També tindran un sopar
de “DUC”. Preguem per aquest temps
de treball.
PREPAREM L’ESCOLA DOMINICAL

ministeri i preguem per la seva
Dll: Lluc 1: 5-7
família que el Senyor els ajudi a
Dm: Lluc 1: 8-13
superar aquests moments de dolor i
Dc: Lluc 1: 14-20
separació.
Dj: Lluc 1: 21-25
Dv: Lluc 1: 39-44
Utilitzes twitter? Fes-te seguidor de:
Dss: Lluc 1: 47-64
@Iglesia_Cristia
Primera Església Evangèlica Bap-

