Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Mercé R i el seu fill Enric, per la

Rosa, per l’Artur, l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà,
per en Juan i en Pablo fills d’en Paco R, per la Sara germana de la Raquel, per
la Rosa cunyada de la Lydia G, per la Julia C i l’Andreu E, la Magdalena, la
Marcelina, la Isabel i el José G, pel Pere P, Paquita M, per la M. Elvira, per la
Sara M.
 Per les persones que estan a l’atur que el Senyor atengui les seves necessitats
i a nosaltres ens faci sensibles davant d’aquesta situació.
 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que
s’han distanciat del Senyor. Per aquells que ens agradaria que trobessin al
Senyor. ( pares, mares, germans..).
 Pels actes de celebració, que siguin motiu de testimoni. Conversem desembre
 Pels ministeris de Bona Llavor. Per l’Escola Dominical i els seus mestres.
 Per la Llar d’avis de Vilafranca i la Residencia Infantil Emmanuel
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per
aquests que estem vivim com a congregació.

Cultes
Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18h
Culte d’oració: Dijous 20h

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

Corals

Dijous a les 6 de la tarda

Bona Llavor
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem
Dimarts a les 17h, classes de conversa
Dijous a les 5h30’ suport escolar

Atenció pastoral

Al·leluia: Diumenge a les 20h
L’Estel: Diumenge 2/4 1 del migdia

Diaques

Senyores

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

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

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; Amadeu G: 619120077 ;
Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;

30 de Novembre//7 de Desembre
Diaca de torn: Xavier N//Àngela R
Torn de porta: Joan F//Benjamí G

ANIVERSARI

2 Xavier N, Benjamí G
4 Marius LL, 5 Manel P C

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

30 de novembre de 2014
Número 1456

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!

Tot passant per la riba
del llac de Galilea, va
veure Simó i el seu
germà Andreu calant
una xarxa a l'aigua,
perquè eren pescadors.

Jesús els digué: "Seguiu-me, i us faré
pescadors d'homes."
Aleshores van deixar les xarxes i el
seguiren.
Anant un poc més enllà, veié Jaume, el
fill de Zebedeu, i el seu germà Joan,
que eren a la barca repassant les
xarxes,
i tot seguit els va cridar. Ells, deixant el
seu pare Zebedeu a la barca amb els
jornalers, se'n van anar darrere seu.

Mc 1,16-20

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

Déu ens crida a experimentar transformació
Aport: Paco A

Avui les persones sovint ens enfronten a la soledat, la tristesa, la desesperança, el
desassossec, la depressió i la desil·lusió. Es cerquen i es busquen sortides a
aquestes situacions però són difícils de trobar i el panorama llueix enfosquit, ens
troben en mig d’una cruïlla i no saben quin camí agafar. No es veu una sortida i
com a conseqüència, molts agafen un camí equivocat. Alguns es refugien en les
drogues: l'alcohol, la coca... d’altres en el llibertinatge, un bon grup en el consum
de fàrmacs, altres opten pel suïcidi i d’altres s’abriguen en la manta del mal
anomenat ateisme.
Quin "camí" has escollit? Jo us vull presentem el millor camí, Jesucrist. Ell ens crida
a una vida renovada, de realització personal i espiritual.
I.- Jesús va ser qui va tenir la iniciativa d'anar a la recerca d'aquells que el
necessitaven en les seves vides (v. 16).
El Senyor Jesucrist va a anar a trobar a les persones que tenien un buit en el seu
cor. El món els havia desil·lusionat. Un treball estable i relativa solidesa econòmica
no omplien el seu buit. Els amics els havien fallat. La rutina els havia ensorrat en
l'estancament. No sabien on anar. Estaven desesperançats en una societat
individualista, en què cadascú buscava els seus propis interessos. Els desconcertava
el que els seus líders religiosos haguessin caigut en el ritualisme.
El Senyor Jesús es va acostar a la seva realitat. Tots veien en ells uns pescadors
comuns. Ell va apreciar en els dos pescadors als servents i ministres que arribarien
a ser per a l'extensió del Regne de Déu. Estava disposat a donar l’acompanyament
i la fortalesa en el procés de creixement personal i espiritual.
II.- El Senyor Jesucrist els va cridar a experimentar una vida plena, diferent de la
que coneixien fins ara (v. 17).
Fins el moment de tenir una trobada personal amb Jesús havien experimentat una
vida sense propòsit. Una vida en què no eren diferents dels altres. Una vida
incerta. El Senyor Jesús els va convidar a seguir-lo. Va deixar obertes les portes. No
es va tractar d'una imposició.
En la nostra societat hi ha moltes invitacions: dels polítics, de les filosofies orientals,
de la Nova Era, del materialisme ateu. Totes les invitacions tenen algun propòsit.
El Senyor Jesucrist els va convidar a experimentar una vida de poder .
La vida de creixement i realització personal no s'aconsegueix amb les nostres forces
ni tampoc a la nostra manera de fer, sinó a la manera de Déu. Ser pescadors
d'homes era possible si es quedaven al costat d'Ell. Es tractava d'una vida que per
meravellosa, estava fora de la seva comprensió i sonava increïble.
III.- El Senyor Jesucrist els va convidar a prendre una decisió que marcaria la
diferència en les seves vides (v. 19, 20).
Seguir a Jesús va implicar que avaluessin la seva vida i si volien continuar com
sempre. Seguir el Senyor Jesucrist va implicar renunciar a una vida de pecat.
Deixar de banda l'autosuficiència. Deixar de banda els paradigmes religiosos.
Deixar de banda la por al què diran. Va implicar prendre una decisió radical.

Els va cridar perquè anhelaven el millor de
la vida.
El Senyor Jesucrist no va limitar la crida
Simó i Andreu. Ho va estendre a Jaume i
Joan. Ells també anhelaven el millor de la
vida. El Senyor Jesucrist va rebre una
resposta immediata dels pescadors. El
Senyor Jesucrist segueix cridant els homes i
les dones d’avui .
Les vides d'aquells homes cridats van
experimentar un canvi. No van ser els
mateixos mai més. Eren criatures renovades
pel poder de Déu. La mateixa invitació ens
la fa avui a tu i a mi.
Tot pot ser diferent si li obrim el nostre cor i
acceptem al Senyor Jesucrist com l’únic i
suficient Salvador.

DIACONIA BONA LLAVOR
Continuem amb el treball d’ajut, assistència
i acompanyament que es realitzar des de
Bona Llavor. Aliments per completar el lot
bàsic: tonyina, brou de peix i verdures,
cacau per la llet, formatgets i oli. Gràcies
per la vostra col·laboració, recolzament i
suport en oració que tant necessitem per
continuar realitzant aquest ministeri en
aquests moments tant complicats per a
moltes persones. Propera distribució: 13-12

ACTIVITATS (Taulell)

BCN Palau Macaya Les religions a
Catalunya
Cicle de conferencies Mons femenins i
creences 4-11 al15-12
A SBD: Exposició “Les princeses de somnis
AGENDA
trencats” de Damaris Llaudis fins el 30 de
6-12 Taller Gospel a Terrassa
7-12 Concert Clausura DTPROJECT Teatre novembre.
Pincipal a les 18h// Terrassa Gospel RIE
Experience, 19,30 Teatre Principal
Les senyores com cada any per aquestes dates
13 –12 Rebost
han col·locat la caixeta per recollir fons per la
19-12 Conversem amb Eva Sierra
Residència Infantil.
20-12 Rebost
La Pregunta de l’ED
25-12 Culte de Nadal
26-12 Festa dels Infants
RESPOSTA MES DE NOVEMBRE
31-12 Sopar i culte de cap d’any
ENOC o HENOC
1-1 Concert d’Any Nou Coral
Pel mes de desembre :
Busquem una dona
CALENDARIS I LLIBRES
Pista1: Va protagonitzar un fet, podríem dir
S’apropa Nadal, un bon moment
curiós o una mica divertit.
perquè la Dorcas ens ajudi a trobar allò Preparem l’ED del proper 7-12; El
que busquem pels nostres amics i
nou començament. Tex: Jn1,23familiars.
29;3,16;4,25-26;Mt3,14-17;11,3;Mc
2;7;
LECTURES BIBLIQUES
Tota la Creació té una ordre donada per Déu que ens motiva per avançar.
Dll: Sl 38,9; Dm: Pr 13,4; Dc: Is 55,11; Dj: Lm 3,25;
Dv: Mc 11,24; Ds: He 11,6

