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, Andreu M, 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

16 d’abril de 2017
Número 1579

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
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.

Jr 29,11

Francesc A: 609475704; Eva Ll 679124234;Albert M 657601050
Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;

16 d’abril// 23 d’abril
Diaca de torn: David R//Miriam R
Torn de porta: Benjamí G//Rubén R

ANIVERSARIS
17 Gisela O 21 Amelia M

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

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

SURT DE LA TEVA PRESÓ

Anna Martinez

Moltes vegades he escoltat i llegit a persones que, quan es converteixen, quan
accepten al Crist, se’ls diu que Déu els ha Salvat, els ha netejat els seus pecats i són
lliures. És cert, el Senyor ens ha alliberat del pecat, però em pregunto realment som
tots lliures, vivim realment com persones lliures o estem empresonades? Segurament,
direm que som lliures perquè ens ho sembla, o efectivament ho som, però és probable
que, ens sentim presoners d’algunes coses. Quina és la teva presó?
És la teva presó un excés de religiositat en la que vius i en la que et mous i que
t’ofega? No saps on comença i acaba la teva relació amb Déu i la teva posada en
escena de la teva fe?. És la teva presó una suposada falta d’espiritualitat si et
compares amb aquell germà/germana que cada dia penja missatges espirituals al
facebook o et diu que la teva església no és espiritual perquè no creix i no s’acosta
gent nova cada diumenge? o que la teva vida no donarà fruit?. És la teva presó un
excés de culte al cos, perquè no vols que ningú vegi que et fas gran, que no sembli
que no et cuides i que ja no estàs com abans?. És la teva presó un excés de
consumisme que no pots controlar perquè totes les teves converses i les teves relacions
són amb persones a les que cada dia els hi fas una relació de coses noves que t’has
comprat alhora que elles també la fan?. És la teva presó una relació tòxica que no et
deixa viure i que et repeteix que no vals per res, que tot el que tens i el que vals ho
vals per aquesta persona?. És la teva presó una obsessió per acumular riqueses, per
tenir un compte corrent ben gran i poder dir en tots els escenaris on et mous que a tu
no et falten diners?. És la teva presó la teva posició social o la teva posició dintre de
l’església, a les que no vols ni pots renunciar per més sacrificis que et comporti en la
teva situació familiar i personal?. És la teva presó la pena que sents perquè has perdut
la hegemonia que tenies en la teva vida i ara penses que els temps passats eren millor
i que res tornarà a ser com era?. És la teva presó la intolerància? No la que suportes,
sinó la que apliques als que no pensen com tu o no són com tu?
Si és així, tinc una bona noticia per tu:
Empeny la porta de la cel·la en la que et trobes i veuràs, que la porta està oberta, la
clau, no era necessària, la clau, ja la va posar el Senyor al pany el dia que et va
alliberar dels teus pecats. Sí, som lliures, però ens vam obsessionar en pensar que
érem presoners, que la nostra presó era veritable, que mereixia la compassió dels que
m’envolten i que justificava el meu comportament i les meves actituds respecte a la
vida. Però no, no era així, m’havia reclòs en una cel·la d’aïllament voluntari, m’havia
volgut convèncer de que tot i que el Senyor havia netejat els meus pecats, la meva
vida, només la meva és molt complicada i estava oprimida i mai puc ser totalment
feliç perquè tinc moltes lluites. Surt de la teva presó, deixa-la enrere, allibera’t de la
foscor, torna a veure el món sense barrots al davant, deixa de sentir l’olor putrefacte
d’un lloc amb humitat i sense ventilació, surt endavant, camina, vés a on et toqui el
sol, on puguis respirar , on vegis altres persones que caminen per la vida, movent-se
en llibertat…. El Senyor et va alliberar dels teus pecats, el Senyor et va acollir en els
seus braços, el Senyor no et vol veure patir, el Senyor t’estima tampoc vol que visquis
encadenat a una falsa veritat de la que no et pots alliberar.
Aparta de tu els pensaments o sentiments que no et permetin sentir-te joiós a diari,

Déu està amb tu, sempre, fins i tot quan creus que t’ha abandonat, quan creus que no
pot ser que superis la dificultat que tens al davant.
Canvia els teus pensaments, la teva perspectiva de vida, deixa de viure la vida com si
fos un combat de boxa, camina, passeja amb Déu, parla amb ell, dialoga, explica-li
com et sents, en quin punt de la teva vida et trobes. Accepta que, aquells als que el
Senyor estima, els disciplina i els poleix perquè puguem brillar en el món i no siguem
vulgars, sinó que mostrem la seva excel·lència, perquè Ell és excel·lent.
Entén tu mateix en quin moment estàs, què t’està demanant Déu, com superaràs
aquesta circumstància, però mai, mai, et tornis a tancar a la presó. Ni de la que has
sortit, ni en una altra. Viu en llibertat, gaudint del que t’envolta, no et deixis lligar amb
manilles perquè són millors les coses que et passen que les que et podrien arribar a
passar. Canvia la teva actitud i canviarà la teva forma de viure .

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. S’apropa el dia del llibre i el dia 22
posarem paradeta. Agrairem la vostra aportació de llibres infantils de
segona mà o nous. Propera distribució: 22-4-17

AGENDA

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 Conferència Dt Bandrés
5 i 6 del5 Campanya rebost solidari
6-5 Rebost
7-5 ED Débora Rodríguez ,entitat el FAR
13-5 Excursió Vilafranca
20-5 Rebost/Concert benèfic Betty Anka
1eebs, 20h

DIA DEL LLIBRE

La pregunta de l’ED
PREGUNTA MES D’ABRIL
BUSQUEM UNS VERSETS
Pista 3: Deu va dir a un dels líders més
rellevants que és proveís d’aquests
ingredients.

Pista 2: Aquests ingredients els utilitzaven
per fer perfums i olis aromàtics.
Pista1: Parlen d’uns ingredients. Es troben a
un dels dos primers llibres de la Bíblia

CONCURS LITERARI

El dia 22 hi ha la Gala del lliurament
Us recordem que s’apropa el dia del de premis. Més informació en Paco.
llibre i a la llibreria potser trobareu el
que necessiteu.
LECTURES BÍBLIQUES
Ressuscità
Dll: Predicada pels apòstols Fets 25,19;26,23
Dm: Afirmada pels àngels Mt 28,5-7
Dc: Pels enemics Mt 16,9;28,9// Dj: Vista per les dones Mc 16,9;28,9
Dv: Per més de 500, 1Co 15,6-8// Ds: Per Pau Fets 9,3-5

