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: Escola dominical: 11h
Culte d’adoració 18h
Dijous: Culte d’oració: 20h

L’Estel:

Número 1605

Senyores

Cultes

Al·leluia:

29 d’octubre de 2017

Diumenge a les 20h

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

Rm 9,16

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 ;

29 d’octubre// 5 de novembre
Diaca de torn: Francesc A//David R
Torn de porta: Rubén R //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

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

“Reprensió divina (16

Apor: Andreu E M

“Llavors Déu va preguntar a Jonàs: ¿Et sembla bé d’enfurismar-te així per una carabassera? Jonàs
va respondre: Em sembla molt bé d’enfurismar-me. Més encara: morir voldria! El Senyor va dir:
Aquesta carabassera no t’ha donat cap feina, ni ets tu qui l’ha feta créixer: en una nit ha brotat i en
una nit s’ha marcit. I mira com la planys! ¿I jo no havia de plànyer Nínive, la gran ciutat, on viuen
més de cent vint mil persones que no distingeixen el be del mal, a més de tant bestiar?“ Jo 4:9-11

Els grans mestres saben que les paraules són només una de les moltes eines
que tenen al seu abast. Entenen que l'home aprèn més pel que veu i
experimenta que pel que escolta. Per això, no perden oportunitat per presentar
les seves ensenyances de manera que l'home sigui impactat en la totalitat del
seu ésser per la lliçó a ensenyar. Aquesta reflexió presenta una d'aquesta classe
de lliçons.
Déu sap el propens que és l'home a aferrar-se ràpidament als regals que rep,
especialment quan aquests tenen a veure amb el món material. El Senyor
anticipa aquesta tendència i fa créixer una carabassera al costat de Jonàs. La
reacció del profeta era predictible; tan bon punt Jonàs s'havia acomodat sota la
frondosa planta, que li brindava un deliciós ombra enmig del desert ardent, va
començar a sentir-se amo d'ella. Quan, l'endemà, la planta es va assecar, el
profeta ho va lamentar com si hagués perdut un ésser estimat.
El contrast que Déu aconsegueix amb la seva admirable il·lustració deixa a la
vista l'egoisme del profeta. La seva reacció delata com d’apartats són els
nostres interessos de les coses que realment importen al cor del Pare. Ens
preocupem principalment per allò que contribueix al nostre propi benestar. Un
ràpid recorregut pels temes que són part de la nostra vida de pregària
revelaran com de centrats estem en allò que considerem nostre.
Com deslliurar-nos d'aquesta tendència a preocupar-nos per l'efímer i
passatger? Si no aconseguim aquesta ruptura amb allò que és transitori, la
nostra aportació a l’Obra sempre patirà d'una perspectiva mesquina i terrenal.
No serà, però, cap esforç humà el que aconsegueixi aquesta transformació en
nosaltres. Al contrari, això aconseguirà que la carn s'expressi amb més força, ja
que: « és que les passions terrenals porten a l’enemistat amb Déu, ja que no volen sotmetre’s a la
seva llei ni s’hi podrien sotmetre. Per això els qui viuen d’acord amb els seus desigs terrenals no
poden plaure a Déu». (Ro 8:7-8).
La lliçó d'avui ens porta a una d'aquestes escenes bíbliques on Déu obre el seu
cor i permet que vegem el que a ell li interessa. Comparteix amb el profeta la
seva insondable compassió. En aquest acte tenim la resposta a la
transformació que necessitem, si no hem d'aferrar-nos a les coses que són
passatgeres i sense importància. La solució està a percebre el cor de Déu. I
això només serà possible si ens acostem a ell i permetem que ell ho
comparteixi amb nosaltres. La compassió és més producte del contagi que de
l'esforç. Acostem-nos, doncs, a la seva persona per veure el que no podrem
veure de lluny.

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: 11-11

La pregunta de l’ED
29-10 Acte de celebració 35è aniversari
de l'Església de Manlleu. 18h
31-10 Acte commemoratiu 500 anys de
la Reforma, Caixa Fòrum 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 de novembre 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.

FORMACIÓ

PREGUNTA MES D’OCTUBRE
BUSQUEM 2 HOMES
PISTA4: Eren fills d’un
gran sacerdot anomenat
per Déu.
Pista 3: Va morir davant del
Senyor
Pista 2: Els dos que
busquem eren els més grans i van fer una
cosa que va enfadar a Déu.
Pista 1: La Bíblia ens diu que tenien dos
germans. En total eren4 germans.
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.

TRASPÀS
Dissabte varem celebrar la ceremonia de
comiat del pare de la nostra germana
Miriam V.Preguem per la família en
aquests moments de dolor i pèrdua.

Els dies 10 i 11 de novembre les LECTURES BÍBLIQUES
Promeses pel futur
Jornades de formació Global Leadership
Dll:Tt
2,11-13
//Dm:1 Te 4,13-17 //
Summit, a la Unida de Terrassa. Un
recurs per millorar les teves habilitats i Dc: Mt 24,29-31//Dj: Jb 19,23-27//
Dv:Col 3,1-4 / Dss: 1 Jn 3,1-3//
recursos per treballar i dirigir equips.

LLIBRERIA:

Disposem a la nostra llibreria de llibres sobre Dieter Bonhofer i comentaris d'Isaïes. Ja tenim els calendaris pel proper any. Dona una ullada

