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

l’Elisabeta i la seva família, la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina, la Isabel i el José; el Gori i
la Feli, la Teresa Q, la Gina, Miriam S (Lleida), la Maria Cs, Paco R, la Núria M, Marius LL,
Pascual H, M Lluïsa M.
 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 que han sofert una pèrdua.
 Pels ministeris i el servei a la comunitat i a la ciutat. Especialment per tots aquells que anem
reiniciant , per la renovació del compromís amb la missió que ens ha estat encomanada.
 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 per causa de la natura i la pèrdua.
 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: Tornem al 5 d’octubre

Atenció pastoral

Corals

Diaques

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell

Dijous a les 6 de la tarda

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

L’Estel:

Número 1603

Senyores

Cultes

Al·leluia:

15 d’octubre de 2017

Diumenge a les 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 ;

15 d’octubre//22d’octubre
Diaca de torn: 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

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

Postures radicals (14)
Tot enfurismat, va pregar així al Senyor: Ah, Senyor, es ben bé això el que temia
quan encara era al meu país. Per això em vaig afanyar a fugir a Tarsis. Sabia que
ets un Déu compassiu i benigne, lent per al càstig i ric en l’amor, i que es desdiu de
fer el mal. I ara, t’ho prego Senyor, pren-me la vida; més en val morir que no pas
viure!” Jonàs 4,2-3.

Com ens comportem quan no ens sortim amb la nostra? La nostra actitud
en situacions d’aquest tipus és el que marca la diferència entre un creient
rendit a Déu i un creient que l'objectiu principal en la vida és avançar en els
seus propis projectes.
A Jonàs no li va agradar gens la decisió que el Senyor havia pres amb els
assiris. Es va enfadar moltíssim, va elevar un irat retret, després li va
demanar a Déu que li llevés la vida. És una decisió molt extrema per a un
problema que, bàsicament, té a veure només amb el seu propi orgull ferit.
És precisament en aquest tipus de circumstàncies que veiem on està el que
veritablement mou a un cristià amb responsabilitats. La meva insistència en
que la meva visió és l'adequada per a la congregació a la que pertanyo.
D'altres, no ho veuen de la mateixa manera. En l'afany de convèncer als
altres, m’armo d'arguments per demostrar que la meva visió i la visió del
Senyor son idèntiques. Aquesta actitud es causa de discussions sense fi i
sovint acaben amb decisions radicals per allò que en essència vol ser una
imposició de la meva voluntat.
Aquesta és una història que s'ha repetit infinitat de vegades dins el poble de
Déu. Convençuts que som amos de la veritat, creiem que són acceptables,
decisions tan radicals com marxar, abandonar el ministeri, o fins i tot dividir
l'església. Amb aquesta actitud és impossible treballar plegats. La bellesa de
la diversitat del cos es perd, el desafiament d'aprendre a dialogar amb altres
es desaprofita i la possibilitat de conrear un caràcter sant i aprovat per Déu
es malgasta.
Observem l'exhortació de Pau: «No feu res per rivalitat ni per arrogància; amb
tota humilitat, considereu els altres superiors a vosaltres mateixos. Que no miri
cadascú per ell, sinó que procuri sobretot pels altres.» (Fl 2,3-4). La vanaglòria de
que la meva opinió s’ha imposat no és més que una glòria fictícia. És aquella
que té aparença de ser genuïna, però que en realitat ve d'una font que mai
pot produir veritable glòria, perquè l'únic que posseeix glòria és Déu mateix.
Aquelles coses en les quals la seva persona és clarament visible, també
posseeixen glòria. Les altres «glòries» són les que fabriquem nosaltres els
homes: tenen molt poca brillantor.
Com em comporto quan no en surto amb la meva? Els meus companys em
consideren una persona humil? Quines coses faig per fomentar el diàleg amb els
altres? En quines situacions he cedit perquè considero l'altre millor que jo mateix?

A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones i t’ofereix
algunes oportunitats per desenvolupar els teus dons, parla amb
l'Àngela o M. Antònia. Ens sentim agraïts per la vostra col·laboració,
recolzament i suport en oració. Us necessitem, TU ETS NECESSARI.
Propera distribució: 21-10

La pregunta de l’ED
18-10 Concert de la Reforma Auditori
BCN, 20,30 entrades web Auditori
21-10 Rebost
19 al 22 –10 Convenció UEBE Gandia
“Units en gratitud i generositat.”
29-10 Acte de celebració 35è aniversari
de l'Església de Manlleu. 18h
31-10 Acte conmemoratiu 500 anys de la
Reforma, Caixa Forum BCN
11-11 Rebost
10 i 11 del 11 The Global
Leadership Summit Terrassa
17-11 Conversem amb Eduardo
Delas de Dietrich Bonhoeffer: El
compromiso disidente
24 i 25 del 11 Gran Recapta
Informació detallada al taulell

CONVERSEM
El divendres 17 del 11 us proposem
mantenir una conferencia, xerrada
conversa, amb el pastor Delas sobre
en Dietrich Bonhoeffer, una vida molt
interessant que pot aportar noves
mirades per l’església d’avui

LECTURES BÍBLIQUES

PREGUNTA MES D’OCTUBRE
BUSQUEM 2 HOMES
Pista 1: La Bíblia ens diu
que tenien dos germans.
En total eren4 germans.
Pista 2: Els dos que
busquem eren els més grans i van fer
una cosa que va enfadar a Déu.
Us animem a participar i ho podeu fer
individualment, en família, per classes,
per grup de wasshap...o la fórmula que
us sembli més convenient. És molt
enriquidor val la pena!!!Respostes: Bústia,
mail fulletó o església o per whass al
director de l’ED.

CELEBREM JUNTS LA REFORMA
El proper 18 d’octubre gaudirem del
Concert de la Reforma Protestant a
l’espai musical de l’Auditori de
Barcelona. El programa estarà format
per peces clàssiques de Bach i
Mendelssohn i serà executat per el Cor
de la Universitat Lancaster Bible
Collegeni l’Orquestra Simfònica Maria
de Bohórquez.

Avui parlem de la puresa
Dll: Pr 4,23//Dm: Mt 5,8 // Dc: Sl 19,12-14//Dj: Gl 2,20//
Dv: 1 Te 5,23-24/ Dss: 1Tm 4,12 //

