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 en Dima, pel Paco A, la Rosa, per la Sebastiana,
pel Jaime R, pel Mario LL, en Santi pare d’en Joan, per Ana Cristina jove d’en Paco R.
 Per cada una de 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 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.
 Pel proper concert de la coral. “Temps de ...”
 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

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

Caldera-Grup de pregària

2n dimarts de cada mes a 2/4 de
9 de la nit.

Senyores

Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Pastor: Nelson Araujo 696317485

Corals
Al·leluia: Diumenge a les 20h
L’Estel:
2 de juny// 9 de juny
Diaca de torn: David R//Myriam R
Torn de porta: Benjamí G// Rubèn R
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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!

L’amor que bé als qui creuen en Ell s’estén de generació en
generació

Diaques

15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Aturada estival

2 de juny de 2019

ANIVERSARIS

Lluc 1: 50

7 Roc O
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3. La Gran Comissió: «Fer deixebles»
«Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del
Pare i del Fill i de l’Esperit Sant...» Mt. 28-19.

En el tema anterior meditavem sobre la paraula «anar», que no és un manament. El
manament a la Gran Comissió és fer deixebles. Bé podria traduir-se el verset de la següent manera: «Mentre van per la vida, dediquin-se a fer deixebles a totes les nacions ...».
Resulta una mica còmic que l'Església ha convertit en manament el que no és i en
opció el que és un manament. D'aquesta manera hem produït una situació on un grupet de persones treballa incansablement per aconseguir el que tot el cos de Crist hauria
d'estar fent.
No és casualitat que l'imperatiu es trobi a la paraula «fer». Ens ajuda a prendre
consciència que un deixeble no es forma sol. Quan algú es converteix, no és deixeble.
Ha de ser format i capacitat per convertir-se en deixeble. Per això es necessita la classe
de compromís que havia assumit Pau, qui afirmava que el seu ministeri consistia a
anunciar Crist Jesús, «...amonestant a tot home, i ensenyant a tothom en tota saviesa,

per tal de presentar perfecte en Crist Jesús a tothom. Per això també treballo, lluitant
segons la força d'Ell, la qual actua poderosament en mi» (Col 1:28-29). Observem que
el treball de formació consistia almenys en tres activitats: anunciar, amonestar i ensenyar.
No hi ha prou amb recórrer les pàgines dels evangelis per veure que la tasca de fer
deixebles no s'aconsegueix amb un curs de tres setmanes. Jesús va conviure amb els
dotze i els va fer partícips de la majoria de les seves experiències. El van escoltar predicar i el van veure guarir. El van sentir debatent amb els fariseus i el van observar expulsant dimonis. El van acompanyar mentre caminava i van conèixer de les seves freqüents
absències per estar a soles amb el Pare. Tot això era part de la valuosa tasca de formar
-los com a deixebles.
Queda clar que la formació d'un deixeble és el resultat d'un compromís profund per
part de tots els membres de l’església local. Hem d'estar disposats a caminar junts, a
lluitar per ells, a perseverar en la tasca de formar-los fins que Crist sigui clarament visible en les seves vides. Requereix d'un pacte i un sacrifici de la nostra part. Quan no hi
ha aquest compromís, acabem incorporant a l'església persones a les que l’experiència
cristiana consisteix, principalment, a observar el que altres fan, mentre ells es limiten a
assistir a reunions en senyal del seu compromís amb Jesús.
Déu ens ha cridat a molt més que això! És la nostra responsabilitat treballar incansablement perquè assoleixin el seu màxim potencial en Crist. És un treball sacrificat.
Però no hi ha a l'església altra activitat que ens doni tantes satisfaccions com la de fer
deixebles

Per a pensar: Confiats que el nostre treball junts amb tota la congregació produirà
el seu fruit, evitem el compromís de treballar idividualment en la vida d'uns pocs.
Aquesta és, però, la inversió més productiva que podem fer. Tot cristià ha de poder
pensar, sense haver d’esforçarse molt, en les cinc o sis persones a les que diariament
presenta davant el Senyor.

http://www.bonallavor.es/

6-6 Suport educatiu a les 17,30/ Culte
de pregària a les 20h
3-6 Seminari ”Dinàmica de la fe” a
1eebs
7-6 Rebost
8-6 Clausura del CET, Castellarnau a les
18,30
9-6 ED Esmorzar de germanor
16-6 Cloenda ED i aperitiu //Concert de
primavera Coral Al·leluia “Temps de...”
21-6 Rebost
23-6 Inici horari d’estiu. Culte a les 11h
Informació detallada al taulell

TROBADA DE SENYORES

bonallavordiaconia@gmail.com

La Pregunta de l’ED
RESPOSTA AL CONCURS
DEL MES DE MAIG
ANANIES I SAFIRA

TROBADA MÉS 55
Recer Betesda, “LUZ EN LA
OSCURIDAD” és la trobada per
persones més grans
de 55 és realitzarà en
l’hotel Niba– Marvel
de Comarruga, els
dies 13 al 16 de juny.

L e s s e n y o r e s d e g u t a l e s MALATS
circumstancies del moment, han
En Jaime R el passat divendres va ser
decidit començar el període estival.
FORMACIÓ
donat d’alta de l’hospital. Desitgem una
CE T–
Reciclatge
prompta recuperació. Continuem
Seminari–
Taller
pregant per ell i la seva família.
Ultima sessió el 3 de
juny “Dinàmica de la Fe”, Reflexions
sobre el que significa creure a la LECTURES BÍBLIQUES
nostra església 1eebs .
AMOR

ANIVERSARI

Dm: Joan 13:35
Felicitem els germans/es de l’ EEB de Dll: Lluc 1:50
Dc:
Joan
15:9-13
Dj: Joan 17:26
Lleida pel seu 70è aniversari. Donem
Dv:
Rm
5:5-8
Dss: Rm 13:8
gràcies a Déu pel testimoni de la
seva fe a la seva ciutat

Primera Església Evangèlica Baptista de

