Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Mercè 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
la Sara germana de la Raquel, per la Rosa cunyada de la Lydia G, per la Julia C i
l’Andreu E, la Marcelina, la Isabel i el José ; pel Pere P, pel Gori, per la Fina
germana de l’Amelia, per la Mònica, pel Jordi V, per la Teresa Q, per l’Olga P,
per L’Emilia mare de l’Elisabet B.
 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. Que aquest dies especials puguin ser un moment de retrobament.
 Pel desenvolupament dels ministeris de : Bona Llavor, l’Escola Dominical, la
Coral. Pel Creixement de l’església.
 Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli, per les persones
que no poden expressar-se amb llibertat. Pels refugiats i les persones que viuen
en situacions de guerra i violència.
 Pels familiars, amics i germans en la fe, que han sofert una pèrdua i perquè els
governants siguin capaços de gestionar aquests temps amb coherència i justícia.
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per
aquests que estem vivim com a congregació.

6 de desembre de 2015
Número 1509

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!

Senyores

Cultes

Dijous a les 6 de la tarda.

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

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

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

Corals

Atenció pastoral
Diumenge a les 20h

Al·leluia:
L’Estel:

Diaques

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

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

Fets 2,43

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;
Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;

6 de desembre//13 de desembre
Diaca de torn: Xavier N//Àngela R
Torn de porta: Joan F//Bemjamí G

ANIVERSARIS
4 Marius LL

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

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

L'ADORACIÓ (5)

John Stott

Una Església que aprèn és també una Església que adora. "El partir el pa"
és segurament una referència al Sopar del Senyor, encara que
probablement incloïa un dinar de germanor; i "les oracions" descriu les
trobades o reunions d'oració. El que més impressiona sobre l'adoració a
l'Església primitiva és l'equilibri que mostra en dos sentits.
Primer, l'adoració era alhora formal i informal; es practicava al temple i a
les cases (v. 46). Observem que els primers creients no van abandonar
immediatament l'església institucional. Sens dubte anhelaven reformar-la
d'acord amb l'evangeli, perquè sabien que els sacrificis havien estat
complerts definitivament en el sacrifici de Crist. Però van continuar assistint
als serveis tradicionals de pregària que segurament tindrien algun grau de
formalitat. I a més els complementaven amb trobades més informals a les
cases i amb la seva adoració cristiana distintiva. No hauríem de polaritzar
entre la vida estructurada i desestructurada de l'Església, entre el litúrgic i el
que és espontani. L'Església primitiva mostra les dues modalitats. Nosaltres
també hauríem de practicar totes dues. Cada congregació de qualsevol
mida hauria de reunir-se també en petits grups.
Segon, l'adoració de l'Església primitiva era alhora joiosa i reverent. No
podem dubtar de la seva alegria. La paraula grega agalliasis, en el verset
46, denota una exuberant explosió d'alegria. Perquè el goig és un fruit de
l'Esperit, i en ocasions una manifestació més desinhibida d'alegria que la
que encoratgen les nostres tradicions eclesiàstiques. El cristianisme és una
religió joiosa, i cada trobada o culte hauria de ser una celebració alegre.
Alhora, l'adoració de l'Església primitiva mai va ser irreverent. En canvi en
l'actualitat, així com hi ha serveis d'església que semblen un funeral, altres
resulten frívoles. Així com la joia és una característica de l'adoració
autèntica, també ho és la reverència. " ...i la gent sentia un gran respecte"
(v. 43). El Déu viu havia visitat a Jerusalem, i els creients es prosternaven
davant d'ell amb aquesta actitud mixta de meravella i humilitat a la que
anomenem adoració.

DIACONIA BONA LLAVOR
Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i acompanyament de
persones que ens necessiten. Pel rebost necessitem: torrons, neules i productes pels lots
de Nadal. Llaunes de sardines i oli de girasol per completar els lots. Pel suport
educatiu persones que puguin dedicar el seu temps. 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: 19-12

AGENDA
12-12 Concert Coral Al ·l Esglesia Rubí, 20h
13-12 Concert Nadal 2015 CRedemp 12h
al Redemptor.
19-12 Rebost//Coral Al·leluia col·laboració
en la cantada de nadales de la plaça sant
Roc a SBD a les 12h// Col·laboració en el
concert per la marató a la Unida de
Terrassa, 19h.
23-12 Dispositiu infantil de vacances a les 18h
25-12 Culte de Nadal 11h
27-12 Culte a les 11 del mati
31-12 Sopar i Culte de Cap d’Any
1-1– Concert d’Any Nou

RIE
Les senyores com cada any per
aquestes dates han col·locat la caixeta
per recollir fons per la Residència
infantil Emmanuel. La Dorcas també
disposa d’un calendari per sobretaula
per recollir donatius.

La pregunta de l’ED
Us animem a participar i ho podeu fer la
manera que us sembli més convenient. És
molt enriquidor, provar-ho val la pena!!!

PREGUNTA MES DESEMBRE
Busquem un lloc
Pista 2: Hi passava una cosa
miraculosa de tant en tant, i per poca
estona.
UEBC AMB LA MARATÓ
Pista 1: Té que veure amb l’aigua i
Concert a l’ Església Unida de amb el Senyor Jesús.
Terrassa amb la participació del Cor
Gospel Alegria (Figueres) Coral el CALENDARIS LLIBRES CD
Redemptor (Sabadell) Christmas Prepara el nou any i mira el calendari
Group (Terrassa) Clau de Gospel que millor va per a tu i la teva família.
(Lleida). Col·laboració de 5€ i si no hi Ja tens les postals de Nadal?. A la
pots assistir també hi haurà una fila Bookstore Church la Dorcas et pot
zero.
ajudar a trobar el que necessites.

LECTURES BÍBLIQUES

El qui avui diu mentides per tu, demà les dirà de tu.
Dll: Ex 23,7; Dm: Sl 40,4; Dc: Pr 12,19 ;
Dj: Mt 5,11; Dv: Ef 4,25 ; Ds: Ap 21,8;

