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 Cs, en Pascual H, Marta S.
 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: persones grans, joves, infants. Per
tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.
 Pels ministeris i el servei a la comunitat i a la ciutat.
 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 cada nou dia

Cultes

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!

I deien a la dona:

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

15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Atenció pastoral

Corals

Diaques

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell

Senyores

Caldera-Grup de pregària

L’Estel:

Número 1576

Dijous a les 18h

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

Al·leluia:

26 de març de 2017

Diumenge 20h

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.
Francesc A: 609475704; Eva Ll 679124234;Albert M
Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;

26 de març//2 d’abril
Diaca de torn: Eva LL//Albert M
Torn de porta: Benjamí G//Rubén R

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

ARA JA NO CREIEM PEL
QUE TU DIUS.

Nosaltres mateixos
l'hem sentit i sabem
que aquest és realment
el salvador del món.
Jn 4,42

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

A GUST AMB DÉU

J A Pagola

L'escena és captivadora. Cansat del camí, Jesús s'asseu al costat del pou de
Jacob. Aviat arriba una dona a treure aigua. Pertany a un poble mig pagà,
menyspreat pels jueus. Amb tota espontaneïtat, Jesús inicia una conversa
amb ella. No sap mirar a ningú amb menyspreu, sinó amb
tendresa gran. «Dona, dóna'm de beure».
La dona queda sorpresa. Com s'atreveix a entrar en contacte amb una
samaritana? Com es rebaixa a parlar amb una dona desconeguda? Les
paraules de Jesús la sorprendran encara més: «Si sabessis el do de Déu i
qui és el qui et diu de beure, sens dubte tu mateixa em demanaries a mi, i
jo et donaria aigua viva».
Són moltes les persones que, al llarg d'aquests anys, s'han anat allunyant de
Déu gairebé sense advertir el que realment estava passant al seu interior.
Avui Déu els resulta un «ésser estrany». Tot el que està relacionat amb ell els
sembla buit i sense sentit: un món infantil cada vegada més llunyà.
Els entenc. Sé el que poden sentir. També jo m'he anat allunyant a poc a
poc d'aquell «Déu de la meva infantesa» que despertava dins meu pors,
neguit i malestar. Probablement, sense Jesús mai m'hagués trobat amb un
Déu que avui és per a mi un Misteri de bondat: una presència amistosa i
acollidora en qui puc confiar sempre.
Mai m'ha atret la tasca de verificar la meva fe amb proves científiques: crec
que és un error tractar el misteri de Déu com si fos un objecte de laboratori.
Tampoc els dogmes religiosos m'han ajudat a trobar-me amb Déu.
Senzillament m'he deixat conduir per una confiança en Jesús que ha anat
creixent amb els anys.
No sabria dir exactament com es sosté avui la meva fe enmig d'una crisi
religiosa que em sacseja també a mi com a tots. Només diria que Jesús
m'ha portat a viure la fe en Déu de manera senzilla des del fons del meu
ésser. Si jo escolto, Déu no calla. Si jo m'obro, ell no es tanca. Si jo em
confio, ell em acull. Si jo em lliuro, ell em sosté. Si jo m'enfonso, ell
m'aixeca.
Crec que l'experiència primera i més important és trobar-nos a gust amb
Déu perquè ho percebem com una «presència salvadora». Quan una
persona sap el que és viure a gust amb Déu, perquè, malgrat la nostra
mediocritat, els nostres errors i egoismes, ell ens acull tal com som, i ens
impulsa a enfrontar-nos a la vida amb pau, difícilment abandonarà la fe.
Moltes persones estan avui abandonant a Déu abans d'haver-ho conegut. Si
coneguessin l'experiència de Déu que Jesús encomana, el buscarien. Si,
acollint en la seva vida a Jesús, coneguessin el do de Déu, no ho
abandonarien. Es sentirien a gust amb ell.

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: 8-4-17

AGENDA
1-4 Concert amb taquilla inversa SOFIA
MANTENTE VIVA amb Francesca Patiño
2-4 Participació en el culte de la tarda
Rubèn Gramaje
8-4 Rebost//Festa de la Primavera
Castellarnau//Culte Unit Esglésies SBD a
la E. Reformada a les 19h
11-4 Culte Unit esglésies baptistes EEB
Redemptor a les 20h
16-4 Culte de Resurrecció a les 11h
22-4 Rebost/Lliurament premis concurs
literari i sopar a l‘EEB Del Redemptor.
1-5 Excursió Unida
1 al 7 del 5 setmana de portes obertes
5-5 Rebost//Conferència Dct Bandrés
5 i 6 del5 Campanya rebost solidari
7-5 ED Débora Rodríguez ,entitat el FAR

LECTURES BÍBLIQUES
La PRUDENCIA és una virtut què el seu
fruit sorgeix amb el temps
Dll: Pr 16,32
Dm: Titus, Tt 1,4-9
Dc: Pr 17,27
Dj: 2 Tm 2,22-26
Dv: Pr 25,28
Ds: Tt 2,3-8

EL DIJOUS 13-4 NO HI HAURÀ
ACTIVITATS

La pregunta de l’ED
PREGUNTA MES DE MARÇ
BUSQUEM UN ALTRA DONA

Pista 4: Jesús li concedeix la petició
per la fe que demostra tenir.
Pista 3: Fa una petició al senyor Jesús que
en principi fa veure que rebutja.
Pista 2: Es troba a dos llibres del Nou
Testament.
Pista 1: És una dona estrangera, no jueva.

Participar en el concurs de l’escola
dominical ens obra noves finestres de
coneixement de la Paraula.
Animeu-vos a participar.

OPERACIÓ
El dijous 30 de març la nostra germana
Marta S ha de passar per quiròfan.
Preguem pels metges , per ella i la seva
família.

CONCURS LITERARI
1r Concurs literari de Sant
Jordi. El Tema : Camins de
PAU. L’escrit pot ser
presentat en català o en
castellà, i una pàgina A-4
lletra arial 12, signat amb pseudònim.
Data límit 14 d’abril (Dia de la
República) Bases penjades al taulell. El
dia 22 hi ha la Gala del lliurament de
premis. Més informació en Paco.

