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 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, 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.
 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.
HORARI D’ESTIU DIUMENGE CULTE A LES 11H

Cultes
Diumenge:
Culte d’adoració 11 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: aturada estival

Número 1691

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!

Qui us acull a vosaltres, a mi m’acull
Mateu 10:40a

Diaques

15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Aturada estival

23 de juny de 2019

L’Estel:
23 de juny//30 de juny
Diaca de torn: David R//Myriam R
Torn de porta: Rubèn R//Benjamí G
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5. La Gran Comissió: «A totes les nacions»
«Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del
Pare, del Fill i de l’Esperit Sant...» (Mt. 28:19)
Hem estat ocupats meditant sobre les últimes instruccions de Crist als seus dei-

xebles, les que van traçar els objectius i els objectius per al camí que els quedava
per recórrer durant els pròxims anys. En la seva expressió més senzilla, la Gran
Comissió manava als deixebles repetir, una vegada i una altra, el mateix model
que havien viscut amb Jesucrist. En aquest sentit el manament és extremadament
simple, perquè de tots els encàrrecs que se'ns poden donar, el més fàcil de complir
és el de, simplement, repetir amb uns altres les experiències que ens han tocat viure a nosaltres.
Com a part d'aquesta tasca, Crist va assenyalar a qui
apuntava aquest projecte: «Totes les nacions».
Aquesta exhortació, igual que tots els ensenyaments de Jesús, està perfectament
alineada amb l'esperit de l'Antic Testament. En els orígens, quan Jahvé li va parlar
a Abraham, li va descriure clarament el seu pla: «Faré de tu una nació gran, et
beneiré, engrandiré el teu nom, i seràs de benedicció. Beneiré als que et beneeixin,
i als quals et maleeixin maleiré; i seran beneïdes en tu totes les famílies de la terra» (Gn. 12:2–3). Déu aixecava per a si una nació no solament perquè volia tenir
comunió amb ella, sinó també perquè desitjava que aquesta fos un instrument per
a tocar a tots els pobles de la terra, perquè fos, en paraules del profeta Isaïes,
«llum de les nacions» (Is. 42:6).
Una de les tragèdies de la història d'Israel és que mai van comprendre que
havien estat cridats per a complir una missió sobre la terra. En lloc d'això, Israel es
va aïllar en una actitud de menyspreu i condemnació cap als altres. Tot i això, el
pla de Déu continuava vigent, i Jesús els recorda als seus que han de fer deixebles
en totes les nacions.
La paraula «nacions», en el grec, ve del terme «ètnia». El terme ètnia aclareix
que Crist no estava pensant en les divisions polítiques per les quals denominem a
grups humans “nacions” o “estats” sinó en aquests conjunts de persones que comparteixen una mateixa cultura, una mateixa llengua i una mateixa història. Des d'aquesta perspectiva, existeixen sobre la terra moltes més ètnies que nacions. Cadascuna d'elles ha de tenir accés a l'evangeli, que són les bones noves de Déu.
És en la increïble amplitud d'aquest objectiu que veiem l'extraordinari amor del
nostre Déu. Abasta no solament totes les persones de la nostra pròpia cultura, sinó
també a les més distants de la nostra. No hem de limitar-nos a aquells que viuen i
pensen com nosaltres. La nostra missió és arribar a aquells amb vides completament diferents a les nostres. Aquests també han d'assabentar-se que són un tresor
pel Déu que va fer els cels i la terra.

Per a pensar: Quines coses fem en la nostra congregació per a arribar a altres
grups o persones diferents al nostre? Quant esforç dediquem a orar i promocionar
l'obra en altres parts de la terra? Com podem conrear una visió més global del
ministeri?

http://www.bonallavor.es/

23-6 Inici horari d’estiu. Culte a les

bonallavordiaconia@gmail.com

ACTIVITATS DIJOUS DE JUNY
Tens els nets a

11h
27-6 Dijous amb un tastet de circ

casa?

No

30-6 Assemblea d’església
5 –7 Rebost
19-7 Rebost

tenen classe a

15-9 Inici ED i Culte a les 18h
17 al 29 del 10 Convenció UEBE

Recordeu

7 al 9 del 11
Leadership Summit

la

les tardes i no

sabeu que fer?

The

últim dijous a

Global

Informació detallada al taulell

27

tarda

de

17,30 a 19 continuarem amb activitats
per infants amb un tastet de circ.

TRASPÀS
VOLUNTARIAT
Alfa i Omega a
Dènia ofereix la
possibilitat
de
servir fent un
treball
de
voluntariat. Ets
jove? Estudia la
seva proposta,
tal vegada et
pot interessar.

El passat 19 de juny vàrem celebrar la
cerimònia de comiat de la nostra
germana Marcelina. Descansa en els
braços del seu Senyor. Acompanyem a
la família en aquests moments i
demanem al Senyor que els ajudi a
superar la pèrdua.

LECTURES BÍBLIQUES
Dll: Mateu 16:21-28
Dm: Joan 12:20-26
Dc: 2 Tessalonicens 3:1-6
Dj: Lluc 6:37-42
Dv: Lluc 14: 25-33
Dss: Mateu 10: 40-42
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

