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, per en Dima, pel Paco A, la
Rosa.
 Per totes les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, infants.
Per tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.

7 d’abril de 2019
Número 1680

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell

 Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina. Per aquelles que

Benvingut!

no tenen una llar.

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!

 Per una humanitat formada per homes i dones que es reconeguin, es

valorin i es tractin com iguals.
 Pel Grup d’evangelització, pel treball que estant desenvolupant i el que

desenvoluparan. Agraïm la capacitat i l’oportunitat que el Senyor ens dona per servir.
 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència, esclavatge.
 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:
7 d’abril//14 d’abril
Diaca de torn: David R// Myriam R
Torn de porta: Benjamí G// Rubén R

Bona Llavor

Feliços els qui creuran sense haver vist

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;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Pastor: Nelson Araujo 696317485

ANIVERSARIS
9 Cristina B10 Miriam V
11 Francisco M

Joan 20: 29b

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

Una reflexió sobre el perdó

Col·laboració Pilar Angel

Què és el perdó? Segons el diccionari, el perdó és la remissió d’un deute o bé d’una
ofensa o falta que rebem d’una altra persona. Però, com a cristians que som, quina
és la nostra actitud davant el perdó entre nosaltres?
Esbrinant en la paraula de Déu, veiem que l’apòstol Pau ens diu a Colossencs 3.13:

suportant-vos els uns als altres i perdonant-vos mútuament, si algú té queixes contra
un altre; i com el Senyor us perdona així també vosaltres.
Fins aquí tenim la confirmació de quina ha de ser la nostra obligació quan rebem una
ofensa d’un altre: tal com Déu perdona i oblida, així hem de fer nosaltres. Però encara que diem que perdonem, som capaços d’oblidar? Algunes persones tenen la convicció que sense oblit no hi ha perdó. Però què passa quan la memòria es resisteix a
fer desaparèixer l’ofensa i queda fixa a la nostra ment? Existeix una goma d’esborrar
que solucioni aquesta contingència?

Profunditzant en la paraula, a Lluc 17-3-4: Tingueu compte de vosaltres mateixos. Si

el teu germà peca, reprèn-lo i si se’n penedeix perdona’l. I si peca contra tu set vegades al dia i torna set vegades a tu i et diu me’n penedeixo, el perdonaràs . I a Mateu
6.12: I perdona’ns les nostres ofenses, com també nosaltres perdonem a qui ens
ofèn.
Perquè, quants cops hem de perdonar? La resposta la trobem a Mateu 18.21-22:

Llavors se li apropà Pere i li va preguntar quants cops he de perdonar el meu germà
si peca contra mi fins a set cops? Jesús li respongué no et dic fins a set cops sinó fins
a setanta vegades set.
O sigui, amb memòria o sense, el Senyor ens diu que hem de perdonar SEMPRE.

Després de repassar algunes cites més i fer cas de la pròpia experiència, he arribat a
la conclusió que quan el record persisteix el perdó arriba a ser vàlid i sincer només si
arraconem la rancúnia i si no es pot oblidar del tot, intentar normalitzar la relació
amb el germà i disposar-se de tot cor a perdonar-lo per sempre.
Tenim a l’Antic Testament un dels millors exemples d’algú que va rebre la pitjor de les
ofenses, Gènesi 50.15: Els germans de Josep, veient que el seu pare era mort, van

pensar: Vegem si ara Josep ens guarda rancúnia i ens retorna tot el mal que li vam
fer.
Sabem que Josep va optar per perdonar sense rancúnia tot tenint cura dels seus germans i normalitzant la seva relació.
Potser, si fem el pas d’intentar oblidar sense cap indici de rancúnia, ajudarem al nostre cor i a la nostra ment a obtenir la claredat i la saviesa que ens calen per veure i
detectar les nostres pròpies faltes que ens impedeixen avançar, objectiu de tot creient,
cap al perdó i l’oblit tal com fa Déu.

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

11,25 d’abril Suport Educatiu a les La Pregunta de l’ED
17,30/ Trobada de dones a les
PREGUNTA MES D’ABRIL
18h/Culte de pregària a les 20h
Busquem una dona
26-4 Rebost
Pista 1. Va tenir dos fills
8-4 CET, Seminari 1r Taller
Pista 2. Va morir de part
”Dinàmica de la Fe” amb en Jaume

Jocs Florals
Triginé a la 1eebs a les 10h.
3r CONCURS LITERARI Redemptor
16-4 Culte Unit de Setmana Santa
Ja heu començat?. Data màxima de
al Redemptor
lliurament el dia 21 d’abril i el 27
21-4 Culte de Resurrecció a les 11h
ens trobarem tots al Redemptora les
4-5 Endreça i Botifarrada
20. HI HAURÀ SOPAR DE DUC. Tota
Informació detallada al taulell
la informació al taulell!!!

FORMACIÓ

PREPAREM L’ESCOLA DOMINICAL
CET– Reciclatge Seminari– Taller
“Dinàmica de la Fe”, Reflexions Les xarxes socials
sobre el que significa creure, 3 Dll: Mt 5,1-12
sessions 8-4,
6-5 i 3-6 amb en
Dm: Mc 4,1-20
Jaume Trigine. MIRA AL TAULELL
Dc: Mc 1,14-20
RECORDA!!
Dj: Lc 13,18-21
Dijous 18 no hi haurà activitats Dv: 17,16-34

Diumenge 21 culte al matí

Dss: 16,11-15

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

