Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies.
 Per les persones grans de la comunitat.
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves,

infants. Per tots aquells (fills, nets,familiars..) 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. Pels responsables de tots els ministeris i serveis. Agraïm la
capacitat i l’oportunitat que el Senyor ens dona per servir.
 Per les persones que pateixen: refugiats, presos, i que viuen en situacions
de guerra, violència, esclavatge, la força incontrolable de la natura,
la pèrdua d’un ésser estimat,...
 Agrair el do de la vida, i les possibilitats que ens dona per
compartir l’amor Déu.

Cultes

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

Senyores
Dijous a les 18h

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

Número 1724

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!

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

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

9 de febrer de 2020

Diaques
2n dimarts de cada mes a 2/4 de
9 de la nit.
Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Manel P: 615315239
Pastor: Nelson Araujo 696317485

ANIVERSARIS

12 Albert M,14 Max C,
Soledad V i Àngela Rb

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té les
guardis només per a tu.
fulleto@1eebs.com

Totes les promeses de Déu són
ben provades.
Ell és un escut per a tots els qui
s’hi acullen.
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Pr 30,5

Apropiant-nos de les promeses de Déu

Aport. Andeu E M

Després de llegir, estudiar, memoritzar i meditar en diversos passatges de la
Bíblia, quins semblen ser els més difícils de creure? Les profecies? Les porcions
narratives? Els passatges doctrinals? Les promeses de Déu?
Podem tenir la impressió de què per a molts cristians el problema més seriós
radica en les promeses de Déu. Són bufones paraules. A vegades fins ens animen.
Però no podem deixar de preguntar-nos: “Funcionen en realitat?”
Inconscientment, almenys, ens qüestionem si Déu és fidel a les seves promeses.
L'evangelista Moody va declarar amb confiança: “Déu mai va fer una promesa
que fora massa meravellosa per a ser veritat.” Pensi en aquesta asseveració.
En l'Antic Testament llegim: “No va faltar paraula de totes les bones promeses que
Jehovà havia fet a la Casa d'Israel; tot es va complir” (Js 21,45. Compari amb
23,14-15). Anys més tard Salomó va declarar: “Beneït sigui Jehovà que ha

complert la seva promesa i ha donat repòs al seu poble Israel; ni una paraula ha
deixat de complir de totes les meravelloses promeses donades pel seu servent
Moisès” (1Re 8,56).

Cap de les promeses de Déu ha faltat. Totes s'han complert. Els únics absoluts que
podem proclamar són aquells que trobem en la Paraula de Déu. L'home té
coneixements i pot adquirir més de la revelació de Déu, però la Bíblia acredita de
coses que van més enllà de tot això.
Algunes de les seves promeses van ser fetes específicament a un individu (Js 14,9),
a un grup de persones (Dt 15,18) o fins i tot a una nació (Ag1,13). Hem d'anar
amb compte de no demanar a Déu el compliment de promeses que van ser
donades de manera específica a una altra persona.
Afortunadament, moltes de les promeses de l'Antic Testament, estan repetides en
el Nou, i són nostres per a demanar-les a Déu avui també. Déu va prometre a
Josuè: “No et deixaré ni et desempararé” (Js 1,5). En He 13,5 Déu transfereix
aquesta promesa a nosaltres com a cristians.
El predicador Charles Spurgeon va assenyalar: “Oh home, et prego, no tractis les
promeses de Déu com si fossin curiositats per a un museu; si no creu-les i usales.” Ens apropiem de les promeses de Déu aprenent-les (a través de l'estudi i la
memorització), veient la nostra necessitat d'elles, i donant-li temps a Déu perquè
les faci part de la nostra experiència diària.
El teòleg J.I. Packer diu: “Abans de concedir les seves promeses, Déu ensenya al
creient a valorar aquests regals que promet fent que el creient esperi per ells, i
obligant-lo a orar persistentment per a rebre'ls.”
Déu ha promès satisfer totes les nostres necessitats. Però, d'altra banda, hem de
demanar la seva provisió. Crist diu: “Demana i se't concedirà el que demanis. Cerca
i trobaràs. Toca i t'obriran” (Mt7,7).
Cadascuna de les promeses que podem demanar en el nom de Crist, estan
garantides i seran completes per Déu en el nostre favor per a la seva glòria (Jn
14,13-14; 2Co1,20). Quina és la necessitat del teu cor avui, germà meu? El
Senyor ha promès suplir aquesta necessitat. Creu en Ell.

A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones. Ens
sentim agraïts per la vostra col·laboració, recolzament i suport en
oració, però necessitem mans, us necessitem els dijous i els divendres.
Moltes gràcies! Propera distribució: 21-2
http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

LA PREGUNTA DE L’ED
13, 20 i 27 del 2 Suport, trobada de
dones, culte de pregària
9-2 E D a les 11h; Mosaic a les 11,30h;
Culte d’adoració a les18h
15-2 Seminari a Càrrec d’en Victor
Amela a EEB Badalona a les 10h
21-2 Rebost
23-2 Culte d’adoració a les18 amb
la p art i cip ac i ó d ’ en Vi ct or
Hernández.
28-2 Trobada d’altura, en aquesta
ocasió parlarem del Rebuig
29-2 Taller “Eines exegètiques pels
evangelis” a les 10h EP Betel carrer
Aragó BCN
Informació detallada al taulell

MES DE FEBRER
Busquem un noi
Pista 2: El pare demanava
ajuda a qui no va poder fer res.
Pista 1: Tenia un malaltia i patia molt.
Tres llibres parlen d’ell, però només un
és més extens

PLAFÓ DE PREGÀRIA
Dinamitzem el plafó de
pregària entre tots. És el
plafó de suro que tenim
al vestíbul . Posem en
comú allò que volem posar a les mans
del Senyor i que considerem important
per la nostra vida.
FORMACIÓ

15- 2 Seminari: Los cátaros: una manera de ser
“cristiano” Professor Victor Amela a les 10h
Lloc: EEB Badalona, c/Sagunt 99-101
LECTURES BÍBLIQUES
El perdó és l’acció i l’e- 29-2 Taller “Eines exegètiques pels evangelis” a
fecte d’oblidar, una fal- càrrec d’en Victor Hernández. A le 10h Lloc EP
Betel Sant Pau, Aragó,51 BCN
ta, un deute, una obligació a una altre perso- SOLICITUT D’ALTA
na o cap a un mateix És una acció
Els nostres germans Dadci i Robert que
que té un resultat molt alliberador,
ja fa algun temps que es congreguen
tant si el sentim com si el donem.
amb nosaltres han demanat l’alta a la
Dll:Ef 4,32/ Dm: Col 3,13/
nostra comunitat, per trasllat de la seva
Dc: Mt 6,14 / Dj:Mt 18,21-22/
antiga església
Missión Bautista
Dv:2Jo 1,9/Ds: Ef 1,7/
Getsemani, Asuncion, Paraguay.
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

