Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: La Mercè R i el seu fill Enric, la Rosa, l’Artur,

l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà, la Rosa cunyada de la Lydia G, la Julia
C i l’Andreu E, la Marcelina, la Isabel i el José; el Gori i la Feli, la Mònica, la Teresa Q, la Gina,
Paco R i Roser, Miriam S (Lleida), la Maria (àvia d’en Joan ),la Fina, la Maria Cs.
 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.
 Agrair el Senyor les persones que han desenvolupat els ministeris aquest any i
demanar que ens ajudi a servir-lo, sempre en tot moment, i que tots puguem dir
“aquí em tens Senyor”.
 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.
 Per les persones que viuen la destrucció i la pèrdua.
Per no perdre l’esperança en que un dia tota la humanitat reconeixerà que Déu és la font
del seu amor.
Per cada nou dia

Cultes

15 de gener de 2017

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell

Número 1566

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
Dijous a les 18h

Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18h
Dijous:
Culte d’oració. 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
Suport educatiu: Inici 6-10-16

Atenció pastoral

Corals
Diumenge 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.

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

15 de gener// 22 de gener
Diaca de torn: David R//Xavier N
Torn de porta: Joan F//Benjamí G
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

Ec 3,1

Per a tot hi ha el moment oportú,
i un temps per a cada cosa en aquest món.
1 Co 16,14
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EL MEU PROPÒSIT

Elisabet Balaguer

Moltes persones quan acaba l’any es fan propòsits i jo també he decidit fer un, però
vull que sigui per sempre. Sóc una persona poc organitzada i em costa gestionar bé
el temps, això fa que em dediqui a coses menys importants i em treu temps que
hauria de dedicar a llegir la paraula, visitar o trucar malalts o quedar amb germans
o amics per fer un cafè. Això em fa sentir malament, i no m’agrada.
Igual que organitzo els diners i faig un pressupost, també ho he de fer amb el
temps.
Només hi ha una persona que sembla no haver malgastat mai ni un sol moment de
la seva vida. Els evangelis ens presenten a un Jesús que estava sota constants
pressions, assetjat per enemics, cada paraula seva era examinada, cada acció
analitzada, es comentava cada gest que feia. Malgrat que el seu món era una mica
més petit i el seu entorn diferent, sembla com si Jesús hagués viscut en una societat
semblant a la nostra, amb exigències semblants a les que nosaltres estem sotmesos .
Estudiant la vida de Jesús mai el veurem amb presses, o dient a un malalt "vine
demà que avui no puc estar per a tu", Jesús no sols era expert en gestionar la seva
vida pública, sense una secretaria que li recordes les cites, sinó que aconseguia tenir
temps a soles per dedicar-les a l’oració i la meditació i estar amb els 12 per
discipular-los. Jesús podia fer tot això perquè controlava el seu temps.
Però jo em pregunto, que era el que el convertia en una persona tant organitzada?
M'impressiona de Jesús que comprenia clarament quina era la seva missió. Tenia
una tasca principal per fer i mesurava l’ús del temps per donar sentit a la missió. Per
exemple, anat cap a Jerusalem on seria crucificat, (Llc 18 ,38-41),escolta la veu d’un
cec, Jesús s’atura ,faltaven encara unes 6 o 7 hores per arribar i els deixebles tenien
pressa volien arribar per celebrar la pasqua. Tenien raó si l’objectiu de Jesús era
arribar a Jerusalem a temps per una celebració religiosa, però a Jesús tocar
persones abandonades com aquell cec suposava una inversió important del seu
temps. A Lluc 19,10 es refereixen les paraules de Jesús sobre aquest fet .
Una altra perspectiva de la forma que tenia Jesús d’organitzar el seu temps es que
Ell coneixia les seves pròpies limitacions .
Quan Jesús va venir a la terra com el fill de Déu encarnat ,va deixar a un costat
alguns dels drets que tenia en qualitat de príncep del cel hi va acceptar les
limitacions humanes a fi d’identificar-se plenament amb nosaltres, Ell va compartir
aquestes limitacions nostres, però les va afrontar amb eficàcia, com devem intentar
fer-ho nosaltres. Coneixia bé les seves limitacions, per estrany que pugui semblar Ell
sabia el que nosaltres oblidem "Que el temps ha d’administrar-se amb compte, a fi
de reunir fortalesa i resolució interiors per a compensar les pròpies debilitats quan
comença la lluita espiritual.
Moments privats com la nit que el Senyor va dedicar a pregar abans de l’elecció dels
12, eren una cosa fixa en el pressupost que Jesús feia del seu temps.
Crec que en l’administració del temps, Jesús inclou un tercer element ,apartar temps
per discipular els 12, en un món amb milions de persones a les que arribar, Jesús
va pressupostar gran part del seu temps a passar-lo amb persones senzilles, va
invertir les estones mes selectes, en repassar les escriptures amb els deixebles i
compartir amb ells coneixements celestials .

El Senyor era conscient de les coses importants, hi ha una frase que diu "on tingueu les
vostres prioritats tindreu el vostre temps .
Per aquestes raons, a Jesús mai li va faltar temps, coneixia el sentit de la seva missió,
estava espiritualment preparat per dedicar temps a estar a soles amb el seu Pare.
Suposo que ja heu descobert el meu propòsit: vull prendre decisions sensates sobre el
meu temps i estar lliure d’aquest ritme trepidant que sempre em porta a fer
malabarismes amb el temps .
Ja us explicaré com em va........

AGENDA
15-1 Culte 18h participació Marcos Lumbreras
21-1 Rebost // Culte d’acció de gràcies
18h EEB Hostafrancs
4-2 Rebost //Assemblea d'Església a les 18h
18-2 Rebost//Formació: Coaching per un
lideratge espiritual i efectiu per les esglésies.
19-2 Culte de la tarda , M Dolors Taengua

LECTURES BÍBLIQUES
Iniciem l’any recordant textos sobre la FE.
Dll: Mateu Mt 21,22

Continuem des de Bona Llavor treballant en el
servei a les persones. Ens sentim agraïts per la
vostra col·laboració, recolzament i suport en
oració, però si TENS UN PARELL D’HORES A LA
SETMANA PER COMPARTIR, parla amb l'Àngela o
La M Antònia. Propera distribució: 21-1

La pregunta de l’ED
PREGUNTA MES DE GENER:
BUSQUEM 4 HOMES
PISTA 2: Eren dels deportats, de famílies
reials o de la noblesa.

Dc: Marc Mc 11,24

Pista 1: El més famós dels 4 té llibre propi. En
el llibre parla dels 4
Animeu-vos a participar.

Dj: Lluc Lc 17,6

NOU ENVIAMENT

Dm: Marc Mc 9,23

Dv: Romans Rm 4,20-21

Aliments pel camp de
Lesbos, menjar que no
Ds: Efesis Ef 6,16
caduqui. Recollirem fins 11
Les vitamines són importants pel
de febrer que s’haurà de
desenvolupament correcte del nostre cos. portar cap a Cerdanyola.
Alimentat correctament!

ACTIVITATS ESPECIALS

ASSEMBLEA D’ESGLÉSIA

El 4 de febrer és una data important per la
nostra comunitat. Ens trobarem per fer
balanç de l’any passat, marcarem línies de
treball, escollirem les persones que ens
dirigiran en el desenvolupament dels
18 de febrer a l’EEB Bonanova de 10h a diferents ministeris, però sobretot coma
14h Coaching per un lideratge espiritual i comunitat pregarem i ens posarem sota la
direcció del Senyor per aquest any
efectiu per les esglésies.
2017.Recordeu lliurar els informes!!!!!
21 de gener culte unit d’acció de gràcies
a les 18h, a l’EEB d’Hostafrancs (Rector
Triador, 30 BCN) La Bíblia, font de
transformació personal i col·lectiva, per
J.L. Andavert

