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.

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

Caldera-Grup de pregària

Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Manel P: 615315239
Pastor: Nelson Araujo 696317485

L’Estel:
15 de desembre//22 de desembre
Diaca de torn: Eva LL// Manel P
Torn de porta: Benjamí G// Rubèn R

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!

I FELIÇ AQUELL QUI NO EM
REBUTJARÀ

Diaques

Senyores

Al·leluia: a les 20h

Benvingut!

Cada 2 divendres al matí
Repartim roba, aliments, i conversem
Suport educatiu: Dijous 2/4 de 6 a les 7
2n dimarts de cada mes a 2/4 de
9 de la nit.

Corals

Número 1716

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell
93 7103540

Bona Llavor

15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Dijous a les 18h

15 de desembre de 2019

ANIVERSARIS
8 Noa A T//
18 Isabel G V i Dan P G
Mateu 11,6
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Has oblidat el primer amor?

Aport Andreu E M

Però tinc contra tu que has deixat el teu primer amor. Apocalipsi 2.4
La carta que Joan li escriu a l'àngel de l'església d' Éfes no és, de cap manera,
condemnatòria. Es felicita l'església per les seves obres, que inclouen un ardu treball
dut a terme amb gran paciència. S'havia format en ells una lloable intolerància pel
pecat. També aquesta congregació havia enfrontat als que es deien ser apòstols i no
ho eren, procedint a la seva denúncia com a falsos ministres de l'evangeli. Els
cristians en Efes també havien suportat amb paciència les proves que els van
sobrevenir com a resultat de seguir a Crist. En tot, escriu Joan, «has treballat
àrduament per amor del meu nom i no has desmaiat» (Ap 2.3). Enmig d'aquesta
sèrie de característiques tan meritòries, no obstant això, Joan inserida aquesta petita
frase: «però tinc contra tu que has deixat el teu primer amor». Sorprenentment ens
assabentem que a aquesta impressionant congregació li faltava l'ingredient més
important: la passió per Aquell a qui servim.
En això, l'església reflecteix el que succeeix en la majoria de les relacions humanes.
Considerem, per exemple, el camí que recorren molts matrimonis. Comencen amb
una passió i un enamorament que porta a la relació al centre mateix de tots els
pensaments i les activitats de la parella. No aconsegueixen les hores i els dies per a
estar junts, per a gaudir de la companyia de l'altre i descobrir els tresors amagats
que pot brindar una relació profunda amb un altre ésser humà. Amb passar dels
anys, no obstant això, la relació perd les seves expressions apassionades i cau en
una vida de prolixes rutines on el que prima és l’ avorriment.
Comunament que resulta aquesta experiència ens sentiríem temptats a creure que
l'església no està fent més que reflectir el pas dels anys. Com es pot mantenir viva la
passió després de vint o trenta anys? No obstant això, l'àngel crida l'església a
recordar d'on ha caigut i l'exhorta a tornar a les primeres obres. És a dir, li està
demanant que torni a recuperar aquesta eixelebrada manera de viure que tenia
quan va iniciar la relació amb Crist.
La recuperació d'aquesta passió no és tan complicada com creem. L'ingredient que
més afecta la continuïtat d'una relació és la falta de temps. Preocupats i absorbits per
tantes activitats que formen part de la nostra vida, la relació llangueix perquè
simplement no l'atenem. Estem massa ocupats amb altres coses. Per a mantenir viva
una relació, no obstant això, és indispensable que li dediquem temps. Aquesta
dedicació és el clar resultat d'un compromís amb l'altra persona, un compromís que
no coneix clàusules d'excepció. El romanç i la passió solament es poden mantenir
quan insistim a continuar celebrant diàriament la relació que ens uneix. Ho fem amb
regals, gestos de servei, dedicació i abundants expressions d'estima i gratitud cap a
'altra persona.
Per a pensar: L'àngel li diria a vostè que ha perdut el seu primer amor? Quines coses
feia amb Crist, quan recentment es va convertir? Què ha deixat de fer? Quins
d'aquestes coses hauria de tornar a incorporar a la seva vida?

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

LA PREGUNTA DE L’ED
CONCURS DESEMBRE:
Busquem una dona
20-12 Rebost
Pista 3. Volien posar una
22-12 EEB Redemptor concert de trampa a Jesús.
Pista 2. Segons la llei
Nadal 12h
jueva havia de morir de
25-12 Culte de Nadal 11h
forma cruel.
Pista 1. La Bíblia no diu
26-12 Festa xics i grans a les 19h
el seu nom

31-12 Sopar de DUC de Cap d’Any

1-1-Concert coral Al·leluia a les
19h.”11 Raons per donar Goig”
5-1 No hi haurà ED Culte d’adoració a
les 11h
1-2 Assemblea d’Església a les 19h
Informació detallada al taulell

PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ

MEMÒRIES/INFORMES

Responsables de ministeris comenceu a
elaborar les vostres valoracions i
Hi ha petits moments, senzills ,plens suggeriments per la tasca realitzada
de tendresa i agraïment, un d’aquest aquest any a punt d’acabar. Lliurar
moments especials són el sopar i el abans del 19 de gener.
culte de cap d’any. No hi faltis!!

SOPAR DE CAP D’ANY

LA LLIBRERIA DE LA 1EEBS

LECTURES BÍBLIQUES

Temps de preparació i esperança
A la llibreria pots trobar moltes coses Dll: Lc 2,21-30 // Dm: Lc 2,36-38
interessants que pots regalar. Llibres, Dc: Lc 2,41-47 // Dj: Lc 2,51-52
Cd, petits detalls, calendaris, Dv: Lc 3,1-6 // Ds: Lc 3,7-9
agendes...
Recorda que enguany RIE ens ofereix ATENCIÓ: DIUMENGE 5-1 NOMÉS CULTE
AL MATÍ //El dijous 26-12 i 2-1
una agenda. Parla amb la Dorcas i
No tindrem les activitats habituals
no oblideu la capserta
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

