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,
Miriam S (Lleida), la Maria Cs, 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 activitats que tenim
aquest dies.
 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 tots el nostres estudiants.
 Per cada nou dia, agraint les benediccions que ens aporta.

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

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!

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

Diaques

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell

Dijous a les 18h

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

L’Estel:

Número 1585

Senyores

Cultes

Al·leluia:

28 de maig 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 657601050
Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;

28 de maig// 4 de juny
Diaca de torn: Myriam R// Eva LL
Torn de porta: Benjamí G//Ruben 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
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TEMPS DE PESCAR I TEMPS DE ARRANJAR XARXES

Andreu Edo.M

“Una mica més enllà veié Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà
Joan, que eren a la barca repassant les xarxes.” Marc 1:19
Ja som a l’estiu, temps de relaxació; algunes activitats es redueixen, els
horaris s’escurcen... Sembla que tenim o tindrem més temps lliure. Ara
estem lluny del final de l’any, d’aquells dies de reflexió en els que ens vam
sentir inclinats a fer una mirada retrospectiva del que havia estat el recent
passat. I Imitant Eclesiastés, i llegint aquests versets, em dic: aquest estiu és
temps de examinar i apedaçar les meves xarxes.
Tot passant vora el llac de Galilea Jesús s'aturà per veure a dos
germans que tiraven les seves xarxes en ell "perquè eren pescadors". Jesús
els va cridar per a ser "pescadors d'homes" i Pere i Andreu el van seguir des
de llavors. Més enllà veié altres dos germans que, asseguts al vaixell del seu
pare, s'apedaçaven les xarxes. A ells també els va cridar el Mestre i Joan i
Jaume van anar darrere d'ell.
A la vida cristiana hi ha temps, igualment important i grat als ulls del
Senyor, per llençar les xarxes al mar i temps per endreçar-les. Hi ha
predicació i activitat personal evangelitzadora i predicació i activitats
dirigides als creients. Hi ha activitat per guanyar ànimes i activitat per
edificar creients. No tot el que fem és pescar. Potser més d'una vegada les

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. Et necessitem, TU ETS
NECESSARI, parla amb l'Àngela per col·laborar.
Propera distribució: 3-6

La pregunta de l’ED
1-6 Conferència amb Gabino Fernàndez i
Julio Díaz a les 19h
3-6 Rebost
10-6 Trobada de formació (GLS, Lideratge)
11-6 ED esmorzar i sortida cultural
17-6 Rebost
18-6 Clausura ED// Concert Coral
Primavera
23-6 Revetlla de Sant Joan
25-6 Inici cultes a les 11(horari d’estiu)

nostres xarxes trencades no poden fer en bones condicions la tasca en què
tant afany posem per la manca de arranjament de les mateixes.
No és temps perdut el que emprem quan ens asseiem per examinar i
apedaçar les nostres xarxes. Per exemple: El nostre sentit perdut de
majordomia pot ser un trencament que hem d'apedaçar; o bé la nostra falta
de amor i cura pels nostres germans; o potser un zel no conforme a ciència;
potser descuit de l'oració privada o indiferència cap al culte públic;
possiblement ignorància de la Paraula; o el que pot ser pitjor per al nostre

Aquesta setmana parlem i pensem
amb la PAU

testimoni: manca de consistència entre el que creiem i el que practiquem.
Jesús sempre crida a persones ocupades. La tasca que ens ocupa no és
lloc per a persones ocioses. Sens dubte, aquest estiu és temps de repassar

Dj: Rm 5,1-5
Dv: Col 3,5-14
Dss: Ef 2,14-16

les xarxes...

LECTURES
BÍBLIQUES

Dll: Jn 14,15-27
Dm: Fl 4,1-7
Dc: Is 26,1-7

PREGUNTA MES DE MAIG
BUSQUEM UN HOME
PISTA 4: L’amo col·laborava en
escampar l’evangeli.
PISTA 3: Un dels líders cristians
intercedeix per ell.
PISTA 2: conèixer l’evangeli a la presó.
Pista1: Era un esclau, al principi no
creient i rebel contra el seu amo.
RESPOSTA: ONÈSSIM del llibre de
Filemó.

FORMACIÓ
CONFERÈNCIA. Dia 1,de juny , 500
anys de la Reforma, amb Gabino
Fernàndez i Julio Díaz., a les 19h al
Poliesportiu Can Balsach, Carretera de
Prats,2 SBD Organitzat per totes les
esglésies evangèliques de Sabadell.
Sortirem de l’església a les 6,30
CIMERA GLOBAL DEL LIDERATGE,
Dissabte 10 de juny, de 10 a 17,30h
apunteu-vos al Paco A

