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.
 Per totes les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, infants.
Per tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.
 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.
 Pels nous responsables. Pels diaques.
 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència i

esclavatge.
 Per la situació del nostres país.
 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

4 de febrer de 2018
Número 1619

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!

L'Esperit del Senyor és sobre meu, per això
m'ha ungit, per a portar el missatge joiós als
pobres, m'ha enviat a proclamar la llibertat als
captius i als cecs la recuperació de la vista, a
posar en llibertat els oprimits.

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 ;

4 de febrer//11 de febrer
Diaca de torn: Albert M//Francesc A
Torn de porta: Benjamí G//Rubén R

ANIVERSARIS

4 Elisabet P//7 Anna P //
10 Concha

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 4,18
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Pres del cos, mes no de l'ànima

La buena semilla

Aquesta va ser la feliç expressió d'un presidiari alliberat de la terrible opressió
del pecat, quan va decidir lliurar la seva vida a Crist. Aquesta persona
extorsionava des de la mateixa presó, amb severes amenaces de mort a una
cristiana. Ella, sense deixar-se intimidar per les amenaces, li va presentar a
Jesucrist, el seu Salvador personal. Aquest home creia que no arribaria al
perdó de Déu a causa dels greus fets que havia comés. La cristiana li va
replicar: -Això és el que et diu el teu cap, Satanàs, ja vençut pel meu,
Jesucrist, qui t'ofereix el perdó de tots els pecats, si decideixes rebre’l com el
Salvador. Accepta a Crist i estaràs fora de perill de la condemnació eterna
(Fets 16,31).
Després d'aquesta conversa, les amenaces i l'extorsió es van acabar. L'Esperit
Sant va començar el seu treball (Joan 16, 8). I el meravellós va ser que una
nit, a altes hores, la cristiana va rebre en el seu telèfon mòbil un missatge de
text que deia: «Pres del cos, mes no de l'ànima». Quina felicitat per a tots dos!
Encara avui l'Evangeli s'anuncia per tot el món per al perdó dels pecats. Així
ho va ordenar el Senyor Jesucrist: “i que en el seu nom es predicaria el
penediment per al perdó dels pecats a tots els pobles, començant per
Jerusalem” (Lluc 24,47).
El presidiari està condemnat, i estarà molts anys a la presó, pel que és
gairebé segur que mai obtindrà la llibertat física, sinó que la mort el
sorprendrà entre reixes. No obstant això, ara que és creient, la seva
esperança és que Crist vingui a prendre al seu poble, abans que li arribi la
mort física, perquè ell confia en el que el Senyor diu en la Bíblia: " Vinc de
seguida. Cert vinc de seguida "(Apocalipsi 22,12 i 20).
Si la vinguda de Crist per la seva església succeeix abans que la mort li arribi
a aquest reclús, ell i tots els altres creients en Crist que es trobin en aquesta
presó o en qualsevol altre sortiran victoriosos de la seva captivitat per estar
presents amb el seu Salvador, sense passar per la mort . Les Sagrades
Escriptures testifiquen: " Mireu, us revelaré un secret: no tots morirem, però tots
serem transformats. En un instant, en un batre d'ulls, quan toqui la trompeta final;
perquè sonarà la trompeta i els morts ressuscitaran incorruptibles, i nosaltres serem
transformats."(1 Co15, 51-52). No obstant això, aquest reclús es consola amb el
pensament que, si la mort arriba, tampoc hi haurà problema, perquè els
morts ressuscitaran incorruptibles.
Havent posat en ordre el seu estat espiritual, per al cos també hi ha la
promesa de la resurrecció de vida (Jn 5,29), ja que el cos del creient ha estat
comprat. "

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: 10-2

La pregunta de l’ED
4-2 ED: Conferència : La música a la
litúrgia protestant. La música abans i
després de la reforma.
10-2 Rebost
11-2 ED: Conferència : La música a
la litúrgia protestant. La música
evangèlica al nostre país.
16 al 18 del 2 XVI Seminari de
formació UMBE– Xàtiva
Informació detallada al taulell

EL ECO
Us recordem que a la
pàgina web de la UEBE,
www.uebe.org es publica

PREGUNTA MES DE
GENER
Busquem un animal
PISTA 4: Déu va fer que
l’animal parlés.
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.
RESPOSTA MES DE GENER
Balam i la somera

L’ECO Bautista.

LECTURES BÍBLIQUES
Seguim camí de la
perfecció
Dll: Mt 7,1-5 //Dm: Fets 10,1-15 //
Dc: Gl 3,1-5// Dj:Ef 21, 10 //
Dv:Col 3,1-4 //
Dss: Heb 5,11-14//

PREGUNTA MES DE FEBRER
Busquem dos germans
PISTA1: Tenien molts oncles
ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!!

