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

Caldera-Grup de pregària

Bona Llavor

Senyores

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

Al·leluia: Diumenge a les 20h
L’Estel:
9 de juny//16 de juny
Diaca de torn: Myriam R//Eva LL
Torn de porta: Rubèn R//Benjamí G

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!

Salm 36: 6

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

Corals

Número 1689

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

15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Aturada estival

9 de juny de 2019

El teu amor, Senyor, s’eleva fins al cel; i la
teva fidelitat arriba fins als núvols

ANIVERSARIS
11 Nelson A//13 Andreu E C

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

4. La Gran Comissió: «Deixebles»

Col.laboració Andreu Edo

«Jesús s’acostà i els va dir: He rebut plena autoritat al cel i a la terra. 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 i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat. Jo soc amb
vosaltres dia rere dia fins a la fi del món.» (Mat. 28:18–20
Hem estat meditant sobre el darrer encàrrec de Jesús als seus deixebles. Hem
vist que aquesta activitat es realitza en el marc de la vida quotidiana i que la formació d'un deixeble requereix d'un compromís incondicional per part del formador. Un deixeble, com diu un text famós, no neix; es fa.
En la reflexió d’avui volem fixar-nos en el resultat del nostre esforç: fer deixebles.
Un deixeble es diferencia marcadament d'un creient. La mateixa paraula «creient»
ens indica on està l'accent de la vida d'aquesta persona: creure. Creure, en el nostre context, és una activitat netament intel·lectual. Saber això ens ajuda a entendre
per què tants assistents a dintre de les nostres congregacions porten vides que no
testifiquen del poder de Crist obrant transformació en ells. Són vides construïdes
sobre una afirmació del valor de certes veritats doctrinals. Però les veritats emmagatzemades al cap manquen de poder per a produir canvis o un compromís genuí
amb el Senyor. El resultat és que l'Església té molts adherents al cristianisme, però
pocs deixebles.
En el Nou Testament, quan es parlava de deixebles, la gent immediatament pensava en la relació existent entre un alumne i el seu mestre. La vida dels deixebles
era inseparable de la vida dels seus mestres. Quan les multituds identificaven als
deixebles de Crist, sabien que eren persones que caminaven amb el Mestre de Galilea. Se'ls veia amb ell en tot moment, i ells el seguien allà on ell anava. Heus
aquí, llavors, la definició més senzilla i clara del que és un deixeble: és algú que
està seguint a Crist.
La paraula «seguir» indica moviment. La nostra meta, aleshores, consisteix en
portar a les persones a una vida de moviment. Amb això no ens estem referint al
viatge d'anada i tornada als cultes! El moviment és el que existeix com a resultat de
seguir a Jesús, mentre es mou en les nostres relacions familiars, en el nostre treball, en el nostre temps d'oci i entre aquells que són de la casa de Déu. Ell mai
està quiet, i els seus fills tampoc poden estar-ho. Formar un deixeble és, en essència, ensenyar-li a un altre el secret de caminar tot el dia amb Crist.
Una vegada més, ens adonem de què no es tracta d'una classe, ni d'un curs de
tres setmanes. Requereix entaular una relació on, primordialment, l'altra persona
observa el nostre propi exemple. A aquesta sagrada i difícil comissió hem estat
anomenats. Hem de notar, no obstant això, que el creient necessita d'atenció permanent perquè no té, en si, la realitat interior que produeix veritable vida espiritual. Eventualment, un deixeble no solament aprendrà a caminar sol, sinó que també es reproduirà en uns altres. D'aquesta manera s'estén el regne.

Per a pensar: «El discipulat consisteix en una mica més que arribar a saber el que
sap el mestre. És arribar a ser com el mestre».

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

CLASSIFICACIÓ CONCURS ED
13-6 Dijous de jocs al pati
16-6 Cloenda ED i aperitiu //Concert de
primavera Coral Al·leluia “Temps de...”
20-6 Dijous amb un tastet de circ
21-6 Rebost//Sopar a la fresca
23-6 Inici horari d’estiu. Culte a les 11h
27-6 Dijous amb un tastet de circ
Informació detallada al taulell

Familia Orengo
Anna Poquet
Paco Romero
Andreu i Júlia

52 punts
44 punts
44 punts
42 punts

També han participat l’Elisabeta, David Reginaldo i Montserrat Serracanta.

ACTIVITATS DIJOUS DE JUNY
Els dijous a la tarda de
17,30 a 19 continuem
amb activitats per infants el dia 17 amb
jocs al pati i el 20 i el
27 amb un tastet de circ.

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.

LECTURES BÍBLIQUES
FIDELITAT
Dll: Is 26:1-3 Dm: Salm 36:6
Dc: Salm 89:2 Dj: Salm 92:2-3
Dv: Pr 3: 3
Dss: Ga 5:22-23
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

