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, pel Paco i la Roser, 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 una humanitat formada per homes i dones que es reconeguin, es
valorin i es tractin com iguals.
 Pels ministeris i serveis a la comunitat. Especialment pel Grup dinamitzador
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

Bona Llavor
Cada 2 divendres al matí
Repartim roba, aliments, i conversem
Suport educatiu: dijous a les 5,30
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C/Domènech i Montaner, 40
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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!

Si l'esperança que tenim en Crist se
centra només en aquesta vida, som els
més desventurats de tots els homes.
1Co 15,19

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

L’Estel:
21 d’abril //28 d’abril
Diaca de torn: Eva LL//David R
Torn de porta: Benjamí G// Ruben R

ANIVERSARIS
21 Amelia M, 26 Maria Cs

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té les
guardis només per a tu.
fulleto@1eebs.com

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

Perdre per guanyar. Filipencs 3,8-14.

Nelson Araujo

Enmig d'una societat i una època absolutament obsessionada amb el "winwin" (guanyar-guanyar), guanyar a qualsevol cost, guanyar de qualsevol
manera, guanyar sempre, malgrat el que li passi al proïsme, l'evangeli de Jesús
(les bones noticies) ens proposen una cosa absolutament diferent.
Des de petits se'ns inculca la cultura de l'esforç individual (de mirada egoista);
se'ns insta a pensar en nosaltres mateixos (jo, jo ... i després, jo). Potser aquesta
obsessió amb l'egocentrisme està darrere de la profunda crisi de valors que
flagel·la la nostra societat del primer món.
L'Apòstol Pau, en aquest text ens convida a deixar de construir les nostres vides
al voltant de seguretats individuals i col·lectives, basades en la nostra "pròpia
justícia" (autojustificació, individualisme ferotge); i ens proposa una bella
alternativa: "Conèixer Jesucrist, el nostre Senyor". Segons l'apòstol, renunciar a
les nostres seguretats i comoditats pel seguiment i la imitació de Jesús ens
portarà a "experimentar el poder que va manifestar en la seva resurrecció,
participar en els seus sofriments i arribar a ser semblants a ell en la seva
mort" (v. 10 ).
Pau afirma, de manera categòrica que, d'això, justament, és del que es tracta la
resurrecció, d'imitar Jesús en la seva vida d'entrega i servei als altres. De
identificar-nos amb Crist Jesús en el seu compromís amb el proïsme (sobretot
amb el proïsme necessitat i sofrent). Per a Pau, perdre la vida (les seguretats, les
comoditats, els privilegis, etc.), per seguir i imitar Crist, és el pas previ per
experimentar, al costat d'ell, la Resurrecció (v. 11). O, el que és el mateix, en
paraules del nostre títol, "perdre per guanyar".
Si bé és cert que això sembla una contradicció, la veritat és que l'evangeli està
ple de contradiccions: els petits són els grans, els últims els primers, el que serveix
és el més gran de tots, dels pobres i vulnerables és el Regne de cel.
L'últim que ens diu el text és que aquest procés ha de ser constant, continu, diari
(per què no?). Jesús el va definir com "prendre la nostra creu cada dia" (Lc
9,23). Davant l'horrible temptació de tirar la tovallola, per les veus de sirena que
ens prediquen un "guanyar-guanyar", la vella veu de l'apòstol ens recorda en
quaresma que hem de: "seguir avançant cap a la meta, per guanyar el premi
que Déu ofereix mitjançant la seva crida celestial en Crist Jesús "(v. 14).
Bona quaresma! Feliç temps de retrobament amb el Senyor!

A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones. Ens
sentim agraïts per la vostra col·laboració, recolzament i suport en
oració, però necessitem mans, us necessitem els dijous i els
divendres. On pots col·laborar? Quin servei pots oferir? El Senyor
ens ha regalat qualitats, dons, ja saps on els aportaràs?
Propera distribució 26-4
http://www.bonallavor.es/

25-4, 2-5, Suport Educatiu a les 17,30/
Trobada de dones a les 18h/Culte de
pregària a les 20h
26-4 Rebost
27-4 Lliurament de premis, Jocs Florals
al Redemptor
6-5 CET, Seminari 1r Taller ”Dinàmica
de la Fe” amb en Jaume Triginé a la
1eebs a les 10h.
1-5 Excursió Unida a Palau de
Plegamans
4-5 Endreça i Botifarrada a les 10h,
imprescindible davantal, bon humor i la
gana ja la farem

bonallavordiaconia@gmail.com

La Pregunta de l’ED
PREGUNTA MES D’ABRIL
Busquem una dona
Pista 1. Va tenir dos fills
Pista 2. Va morir de part
Pista 3. Molt estimada del seu marit
Pista4. Us haureu d’esperar a la
setmana vinent

3r CONCURS LITERARI

Jocs Florals
Redemptor

El dia 27 d’abril ens trobarem tots al
Redemptora a les 20, pel lliurament de

premis del 3r concurs literari, desprès
tindrem un gran sopar de gala amb la
Informació detallada al taulell
col·laboració de la cadena de
restaurants “DUC”. Tota la informació
FORMACIÓ
CET– Reciclatge Seminari– Taller al taulell!!!
“Dinàmica de la Fe”, Reflexions
LECTURES BÍBLIQUES
sobre el que significa creure,
6-5
a la Unida de Terrassa i 3-6 a la Les dones amb Jesús
Dll: Lluc 10,38-42
1eebs . MIRA AL TAULELL
Dm: Lluc 18,1-8
Dc: Lluc 7,36-50
Dj: Jn19,25-27
Us recordem que s’apropa el dia
Dv: Lluc 15,8-10
del llibre, aquest mati hi trobareu el Dss: Jn 20,11-18
que necessiteu.

DIA DEL LLIBRE

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

