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, la Maria Cs, per la petita Valentina, la Cristina.

Per això també nosaltres, des del moment que ho vam saber, no hem deixat de pregar
per vosaltres i de demanar que sigueu plens del coneixement de la seva voluntat, amb
saviesa i enteniment espiritual, a fi que tingueu un comportament digne del Senyor, que
el satisfaci plenament, fructificant en tota bona activitat i progressant en el coneixement
de Déu; Col 1,9-10
 Per la nostra comunitat, cada un dels serveis, ministeris i les persones que

els desenvolupen, i els nous reptes que el Senyor té preparats per nosaltres.

tu, que t’he tret de l’extrem de la terra, i t’he cridat de l’últim racó de món i t’he dit: “Tu
ets el meu servent, t’he escollit i no t’he rebutjat”, no tinguis por, perquè jo sóc amb tu;
no et desanimis, que jo sóc el teu Déu. Jo et dono força i t’ajudo; jo et sostinc amb la
meva dreta victoriosa Is 40, 9-10
 Pels nous responsables, la comissió pro càrrecs i la reunió d'església.

21 de gener de 2018

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell

Número 1617

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!

DESPRÉS ELS VA EXPOSAR AMB

UNA

PARÀBOLA LA CONVENIÈNCIA

 Per cada nou dia, agraint les benediccions i les oportunitats de servir.

Cultes

Senyores

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: dijous 17,30 a 19 h

Atenció pastoral

Corals
Al·leluia: Diumenge a les 20h
L’Estel:

Diaques

Dijous a les 6 de la tarda

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 ;

21de gener // 28 de gener
Diaca de torn: Myriam R // Eva LL
Torn de porta: Benjamí G//Rubén R

ANIVERSARIS
22 Júlia C
25 Josué 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

LLUC 18: 1

DE

PREGAR

SEMPRE I NO

DEFALLIR

MAI.

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

Com pregar?

La buena semilla

Després els va exposar amb una paràbola la conveniència de pregar
sempre i no defallir mai. Lluc 18: 1
Persevereu en l'oració, ben atents, donant gràcies. Colossencs 4: 2
Tu, en canvi, quan preguis, entra dins la teva cambra, tanca la porta amb
clau i ora al teu Pare, que és present en la intimitat; i el teu Pare,
Mateu 6: 6
Per pregar és preferible estar en un lloc tranquil, però podem pregar en
tot temps i en tot lloc. Ens dirigim a Déu! Ell hi és, al nostre costat, com un
Pare que ens escolta. Parlem-l'hi en veu alta o interiorment, a la nostra
manera, de forma senzilla. Preguem des del més profund del nostre
interior, amb sinceritat, ja que és necessari que l'oració vingui del cor.
L'oració no consisteix a enumerar una llista de necessitats espirituals o
materials. Es tracta més aviat d'un diàleg en una relació de confiança amb
el meu Déu, el meu Pare. L'oració pot tenir diferents caràcters, segons el
que expresso a Déu.
Podem:

adorar en reconèixer la grandesa de Déu en la natura, i encara molt
més en l'obra de Jesucrist;

reconèixer els nostres pecats i confessar-sense amagar res;

donar-li les gràcies per tot el que el Senyor ens dóna, fins i tot el
que sembla natural;


demanar expressant amb simplicitat les nostres necessitats, les
nostres preocupacions;



intercedir pels altres;
escoltar les respostes del nostre Déu. No és que ens parli de forma
audible, sinó que l'Esperit Sant "parla" a la ment del cristià, en la
tranquil·litat d'aquests moments d'intercanvi amb ell. Déu també ens
parla, i sobretot mitjançant versets de la Bíblia que poden venir a la
nostra memòria o, per descomptat, quan la llegim.



Lectura: Josué 8 - Hebreus 9: 15-28 - Salm 128 - Proverbis 28: 3-4

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: 27-1

La pregunta de l’ED
21-1 Participació culte 18h d’en Javier
Iglesias, estudiant de l’IBSTE
26-1 Pregària per la unitat dels cristians a
les 18,30 Església de Crist
27-1 Rebost
28-1 Participació culte 18h d’en Rubén
Gramaje, pastor de Manlleu
3-2 Assemblea d’església a les 18 h
16 al 18 del 2 XVI Seminari de formació
UMBE– Xàtiva
Informació detallada al taulell

ASSEMBLEA D’ESGLÉSIA

PREGUNTA MES DE
GENER
Busquem un animal
PISTA 3: L’animal es
negava a passar pel
camí que hi portava i
l’amo el bastonejava.
PISTA 2: Primer no acceptava fer-ho,
perquè Déu li ho prohibeix, però al
final hi va anar.
PISTA 1: Al seu amo li van demanar
que fes una cosa molt especial a canvi
de diners i honors.
ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!!

MEMÒRIES/ INFORMES

El proper 3 de febrer és una data
Responsables de ministeris,
important per la comunitat. Farem
ja heu lliurat les vostres
balanç, marcarem línies de treball,
valoracions
de l’any 2017 i
escollirem les persones que ens
els suggeriments pel 2018?
dirigiran en el desenvolupament dels
EL
ECO
ministeris, i pregarem junts posant
sota la direcció del Senyor aquest any Us recordem que a la pàgina web de la
UEBE, www.uebe.org és publica L’ECO
2018.
Baptista . Hi ha s’ha publicat el primer de
LECTURES BÍBLIQUES
l’any 2018
Déu ens dona forces per servir-lo
Dll: Sl 121,1-2//Dm: Is 40,28-31//Dc: Ef 2,4-10 //
Dj: Is 41,9-11 //Dv: Ef 3,14-19//Dss: Col 1,9-11//

