Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies.
 Per les persones grans que no poden venir
 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 i habitatge.
 Per una humanitat formada per homes i dones que es reconeguin, es
valorin i es tractin com iguals. Per la situació del nostre país.
 Pels ministeris i serveis a la comunitat. Pel Grup dinamitzador d’evangelització,
per L’Escola Dominical, per la Coral, pel grup de Senyores, el culte de pregària, pel
voluntariat de Bona Llavor. Agraïm la capacitat i l’oportunitat que el Senyor ens dona per
servir.
 Per les persones refugiades, preses i les que viuen en situacions de guerra,
violència, esclavatge.
 Per cada nou dia, agraint les benediccions i les oportunitats de
servir.

8 de desembre de 2019
Número 1715

Benvingut!

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell
93 7103540

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!

Cultes
Diumenge: Escola dominical 11 h
Culte d’adoració 18 h
Dijous: Culte de pregària a les 20h

Caldera-Grup de pregària

Bona Llavor
Cada 2 divendres al matí
Repartim roba, aliments, i conversem
Suport educatiu: Dijous 2/4 de 6 a les 7

Diaques

15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

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 ;
Manel P: 615315239
Pastor: Nelson Araujo 696317485

Dijous a les 18h

Corals
Al·leluia: a les 20h
L’Estel:
17 de novembre//24 de novembre
Diaca de torn: Myriam R//Eva Ll.
Torn de porta: Rubèn R// Benjamí G

No tinguis por, que jo sóc amb tu. No et neguitegis, que jo sóc el teu Déu. Jo et dono força i
t’ajudo, et sostinc amb la meva dreta bondadosa.
Isaïes 41: 10

ANIVERSARIS
9 MARÍA GARCÍA / 11 NÚRIA P. M.
14 MARTA PUIG V.
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Aprendre dels nostres errors
“ Jesús digué a Simó Pere: Simó, fill de Joan, m'estimes més que aquests? Pere li va dir:
Sí, Senyor, tu saps que t'estimo. Jesús li diu: Pastura els meus anyells.” Juan 21:15
La majoria de les traduccions d'aquest verset no capten una diferència clau en les
paraules que van intercanviar el Senyor i Pere, i per això és interessant fer servir la versió
de La Bíblia de les Amèriques en aquest text.
Quan Crist li va preguntar a Pere si l'estimava va escollir la paraula grega “agape”.
De les tres paraules utilitzades per “amor” en aquest idioma, aquesta és la més sublim.
Personifica l'amor expressat per la vida i l’obra de Jesucrist. És un amor que té el més
elevat grau de compromís amb el proïsme i que es tradueix en sacrifici pel bé de l'altre.
La millor descripció d'aquesta classe d'amor la tenim en Filipencs 2:5-11.
En la seva resposta Pere, però, no va usar la mateixa paraula que el Mestre, sinó
que va optar pel terme “fileo”. Aquesta paraula expressa la relació que hi ha entre germans i definitivament està per sota del vincle que tanca el concepte d'amor “agape”. La
versió de La Bíblia de les Amèriques correctament tradueix la resposta de Pere: “Sí, Senyor, tu saps que t'estimo”.
Podem pensar que estem perdent temps en un detall de poca rellevància. La veritat,
però, és que la diferència revela un important principi en la vida de Pere. En la nit en
què Jesús va ser traït, Pere havia proclamat amb confiança que ell estava disposat a seguir el Senyor allà on fos. Tot i que el Senyor li va advertir que no seria així, ell va seguir
insistint que, si fos necessari, estaria disposat a donar la vida per Crist. En altres paraules, creia que el seu compromís estava a l'altura de la classe de sacrifici que demana
l'amor “agape”.
Ara, però, entenia que les seves declaracions havien estat molt presumides. Vivia
amb la vergonya d'haver negat tres vegades al Senyor. Podem creure fermament que en
aquest incident el Senyor estava restaurant Pere, perquè pogués ocupar el lloc clau que li
estava reservat a l'església naixent. Per a aquest treball de restauració, però, era necessari tenir la certesa que Pere havia après la lliçó sobre les serioses limitacions que tenia
el seu propi entusiasme i zel per les coses de Déu.
La resposta del deixeble ens mostra que Pere sí havia après dels seus propis errors.
Un cop havia afirmat confiadament que el seu amor era incondicional. Però no estava
disposat a transitar per aquest camí una segona vegada.
Els nostres errors i les nostres derrotes poden ser el planter per a algunes de les
lliçons més importants de la vida. Tot error té el potencial d'ensenyar-nos alguna cosa.
Per poder aprendre aquestes lliçons, però, hem d'estar disposats a reflexionar sobre el
viscut, avaluar on ens equivoquem, i desxifrar quins són els comportaments necessaris
per evitar passar novament pel mateix camí. Els nostres errors, llavors, poden convertirse en les nostres més valuoses experiències. Està en nosaltres aprofitar el potencial que
posseeixen.

Per pensar: Com reaccionem quan ens equivoquem? Quant de temps perdem em
laments i retrets? Què revelen les meves reaccions sobre la classe de persona que sóc?
Com poc usar els meus errors per crèixer?

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

LA PREGUNTA DE L’ED

14-12 Concert Coral Al·leluia a Rubí
CONCURS DESEMBRE:
20-12 Rebost
Busquem una dona
22-12 EEB Redemptor concert de Pista 2. Segons la llei
jueva havia de morir de
Nadal 12h
forma cruel.
25-12 Culte de Nadal 11h
Pista 1. La Bíblia no diu el
26-12 Festa xics i grans a les 19h
seu nom
31-12 Sopar de DUC de Cap d’Any
1-1-Concert coral Al·leluia a les MALALTS
19h.”11 Raons per donar Goig”
Aquesta setmana el Gori P ha estat a
Informació detallada al taulell
l’hospital però ja ha estat donat d’alta, el
Carles R ha estat ingressat però ja és a
casa. La Marta P V segueix ingressada al
SOPAR DE CAP D’ANY
centenari. Preguem per ells i també per
Hi ha petits moments, senzills ,plens les seves famílies.
de tendresa i agraïment, un d’aquest
moments especials són el sopar i el LECTURES BÍBLIQUES
culte de cap d’any. No hi faltis!!
Déu ens protegeix de la malaltia

LA LLIBRERIA DE LA 1EEBS

Dll: Ex 23: 24-25

A la llibreria pots trobar moltes coses Dc: Salm 41: 1-4
interessants que pots regalar. Llibres, Dv: Prov 18: 14
Cd, petits detalls, calendaris,
Ds: Fl 2: 26-30
agendes...
Recorda que enguany RIE ens ofereix
una agenda. Parla amb la Dorcas

Dm: Dt 7: 15
Dj: Salm 103: 1-5

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

