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, Sonia i Joan F, Marta P V, M Antònia P.
 Per totes les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, infants. Per
tots aquells (fills, nets..) que s‟han distanciat del Senyor.
 Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina. Per aquelles que no
tenen una llar.
 Per la nostra comunitat, cada un dels serveis, ministeris i les persones que els
desenvolupen, i els reptes que el Senyor té preparats per nosaltres. Pel Proper
concert de la Coral i la Conferència
 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
Dijous a les 6 de la tarda

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

Número 1633

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!

Però he reconegut el meu pecat,
i no he encobert la meva culpa.

Bona Llavor

Caldera-Grup de pregària

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

15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Atenció pastoral

Corals
Al·leluia: Diumenge a les 20h

Telèfon per contactar
amb el pastor Melero: 630113463.

L‟Estel:

Diaques

13 de maig de 2018

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 ;

13 de maig//20 de maig
Diaca de torn: Eva LL //Albert M
Torn de porta: Rubén R //Benjamí G

ANIVERSARIS
13 Carles R

Vaig dir:
“Confessaré al Senyor, en
contra meu, les meves faltes”,
i tu has perdonat la culpa del
meu pecat.

Sl 32,5

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té
les guardis només per a tu.

fulleto@1eebs.com

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

L'ànima abatuda
“Per què aquesta tristor, ànima meva? Per què aquest torbament? Espera en Déu. Jo el
tornaré a lloar.” Sl 42,5

Aquest és un salm escrit per un home embolicat en una profunda lluita
personal. En el verset 3, el salmista descriu la seva condició: «Les llàgrimes són
el meu pa de nit de dia.. ». En el verset 6, amb una franquesa que ens sorprèn,
confessa: «Déu meu, la meva ànima està en mi deprimida» (LBLA).
Per a molts de nosaltres, la depressió és inadmissible en els que pertanyen al
poble de Déu. Com algú que té accés al poder il·limitat del Déu del cel i la
terra pot arribar a estar deprimit? Creient que això és un pecat, ens esforcem
per mostrar aquests valents --però foradats-- desplegaments de triomfalisme
que pretenen convèncer als altres que estem vivint la victòria de Crist cada dia.
La veritat és que la vida sovint ens porta per camins en els quals experimentem
tota la gamma d'emocions i sentiments que són propis de la nostra fràgil
humanitat. En l'honesta confessió del salmista no trobem altra cosa que la
sincera expressió de sentiments amb els quals tots hem lluitat sovint. Fins i tot el
Fill de Déu no es va veure deslliurat d'ells! Davant la imminència de la mort, va
confessar als seus més íntims: «Sento a l‟ànima una tristor de mort». (Mt. 2:38).
El problema no està a experimentar aquests sentiments. Ells són la reacció de la
nostra ànima a situacions adverses i tristes, normals en qualsevol persona. La
complicació rau en la tendència a deixar que els nostres sentiments siguin els
que governen la nostra vida. És precisament en això que molts cristians
defallim. Cedim davant dels sentiments d'abatiment, angoixa, tristesa i desànim
i això ens porta a abandonar la pregària, la congregació i la nostra devoció a
Déu. Això, al seu torn, produeix encara més gran depressió.
Els nostres sentiments són inestables, canviants i poc fiables. Pensem en totes les
coses que hem de fer cada dia, i no podem dependre del que sentim. Només
sortir del llit cada matí implica, per a alguns, lliurar batalla amb les emocions!
No obstant això, fem cas omís del poti-poti interior i podem treure el peu del
llit.
El salmista reconeixia el perill de permetre que els seus sentiments comencessin
a dirigir la seva vida, i ell mateix confrontava amb disciplina al seu cor: «Per
què aquesta tristor, ànima meva? Per què aquest torbament?» Després, amb to
ferm, li va donar una ordre: «Espera en Déu. Jo el tornaré a lloar, salvador meu
http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

i Déu meu.» Això és imposar els principis eterns de la Paraula sobre els
sentiments passatgers del moment. Moltes vegades, com a cristià conseqüent, jo
hauré de donar aquest exemple de disciplina a aquells que m‟envolten: família,
germans....
Per pensar: Quins són els sentiments amb els quals lluito amb més freqüència?
A quins comportaments em condueixen aquests sentiments? Què necessito fer
perquè els meus sentiments no governin la meva vida? Com puc viure una vida
de major estabilitat emocional?
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.
La campanya de primavera del Rebost Solidari de Sabadell és farà els
dies 18 i 19 de maig. Apunta‟t a l‟Elisabet B o al David R.
Propera distribució: 25-5
13-5 Culte 18h Reflexió de la Paraula
Francisco Melero
14-5 Segona sessió del Cet
18 i 19 del 5 Rebost Solidari de Sabadell
20-5 Culte 18h Reflexió de la Paraula
Josep Bordeas
25-5 Rebost
27-5 Culte 18h Reflexió de la Paraula
Lorenzo González
2-6 Festa de les Reformes Parc de l‟estació
del nord 18h
3-6 Culte 18h Celebrem el Dia de la
Família amb Daniel Banyuls
8-6 Rebost
17-6 Clausura ED// Concert Primavera
24-6 Inici horari d‟estiu, culte 11h. //
Reunió d„Església a 12,30
Primera Església Evangèlica
Baptista de Sabadell

La pregunta de l’ED
PREGUNTA MES DE
MAIG
Busquem 5 noies.
PISTA 2: Van fer una
petició al líder del poble, que va
consultar Déu i les hi va donar la raó.
PISTA 1: No tenien germans i el pare
era mort
ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!!

LECTURES BÍBLIQUES
Tresors que podem trobar a la Carta als
Romans
Dll: 2,1-16
Dm: 3,21-31
Dc: 5,1-11
Dj: 8,1-14
Dv: 12,1-21
Dss: 14,1-23

