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 , 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, per la Roser i en Paco, pel Mario, per en Dima.
 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.
Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència,
esclavatge i les situacions que provoca la natura, com els infants que estan
atrapats a la cova de Tailàndia.
 Per la situació del nostres país.
 Per cada nou dia, agraint les benediccions i les oportunitats de servir.

HORARI D’ESTIU: CULTE 11H
Del 24 de juny al 9 de setembre

Cultes
Diumenge: Culte d’adoració 11h
Dijous: Culte de pregària fins el
setembre

Corals
Al·leluia: Fins el setembre
L’Estel:

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!

“¿És que donarà les gràcies al servent perquè ha fet allò
que se li havia manat? Així també vosaltres, quan haureu
fet tot allò que Déu us ha manat, digueu:

Vacances d’estiu

Bona Llavor
Cada 2 divendres a la tarda
Repartim roba i aliments, i conversem
Suport educatiu: vacances estivals

Diaques
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 ;

8 de juliol//15 de juliol
Diaca de torn: David R//Myriam R
Torn de porta: Rubén R// Benjamí G

Número 1641

Senyores

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

8 de juliol de 2018

Som uns servents
sense cap mèrit;
hem fet només el
que havíem de fer”

ANIVERSARIS
8 Adrià L,10 Joan O 12 Rubèn R

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té les
guardis només per a tu.
fulleto@1eebs.com

Lluc17.9-10
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

El “normal” de la fe (i 3)

Elizabet Elliot

Hem estat considerant en els dos temes anteriors alguns aspectes d'aquest
passatge que presenta un dels ensenyaments que Crist va donar als deixebles
sobre el tema de la fe. En la nostra reflexió d'avui volem examinar l'exercici de
la fe en la vida del cristià.
Subsisteix una tendència entre nosaltres a creure que l'exercici de la fe en la
vida és alguna cosa especial. Quan relatem i escoltem anècdotes on es van
veure extraordinàries manifestacions de fe ho fem amb aquesta sorpresa dels
que estan davant d'una cosa increïble. No pocs dins de l'església creuen que hi
ha persones que tenen una capacitat especial per a navegar per fe, persones
que estan en una altra dimensió més elevada de la vida espiritual que
nosaltres. Això, senzillament, no fa més que recalcar que estem distanciats de
la classe de vida que hauríem d'estar vivint en Crist Jesús.
En el passatge d'avui Crist va il·lustrar aquesta veritat amb el treball d'un
servent al camp. Havent rebut instruccions a l'inici del dia, el servent va sortir i
va treballar tota la jornada en allò que se li havia manat. Quan arribés la
tarda, l'amo d'aquell servent ¿l’esperaria amb el sopar llest, com a premi pel
bon acompliment que va tenir durant el dia de treball? I tant que no! No
rebria cap tipus de reconeixement, perquè en realitat no havia estat fent més
que complir amb el que li havien manat fer.
De la mateixa manera, el deixeble que viu per fe no està demostrant un
extraordinari compromís amb Crist, ni avançant més enllà del que s'espera
d'ell. Simplement està vivint de la manera que el seu amo espera. Moure per
fe, llavors, no és viure amb un major grau de compromís que els altres. És,
simplement, viure la vida espiritual com Déu mana. Ell ens dóna a cada
moment les seves instruccions, i nosaltres obeïm, fent exactament el que ell ens
indica fer. No té cap mèrit el que fem.
Tractar amb especial reverència a aquelles persones que es mouen per fe no
fa més que oferir un eloqüent testimoni de la pobresa de la nostra pròpia vida
espiritual.
S'explica que Jordi Müller, l'home que va fundar incomptables orfenats
movent-se només per fe, va visitar moltes esglésies en els últims anys de la
seva vida, donant testimoni de com el Senyor havia proveït fidelment per a les
necessitats de milers de nens. La gent que l'escoltava es meravellava del gran
compromís que tenia aquest home. Müller els assenyalava, però, que ell no
havia fet res extraordinari. Simplement va escollir creure les promeses del
Senyor cada dia de la seva llarga vida. Havia fet el que se li demana a tot el
que creu en Crist, i això no té cap mèrit en el regne. Va ser, en última
instància, res més que un servent inútil.
Per pensar: «La fe és al món espiritual el que els diners són al món comercial».
Anònim.

A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones. A
l’estiu no fem vacances. Ens sentim agraïts per la vostra
col·laboració, recolzament i suport en oració. Us necessitem, TU
ETS NECESSARI. Propera distribució: 20-7
http://www.bonallavor.es/
bonallavordiaconia@gmail.com

LECTURES BÍBLIQUES
8-7 Predicació de la Paraula d’en
Marcos Lumbreras. “Hacia una
Iglesia relevante”
15-7
Meditació de la Paraula
Efraim Lara
20-7 Rebost
3-8 Rebost
5-8 Reflexió de la Paraula Nelson
Araujo
Informació detallada al taulell

Bon estiu
Desitgem que l’estiu
sigui un temps de
moltes benediccions.
Si visiteu alguna
comunitat
doneu
salutacions de part
nostra. Envieu fotos dels llocs que
visiteu. Al fulletó ja ens han arribat
les primeres fotos.

MALALT

Necessitem un esperit de superació.
Sempre podem donar un pas més.
Dll: Jn 16,33
Dm: Rm 12,21
Dc:: 1 Co 15,57
Dj: 1 Jn 5,4
Dv: Sl 3,3
Dss: 1Jn 4,4

BENVINGUTS
Donem la benvinguda a la Marta
Fernández i a l’Efrain Lara, els dos
estudiants que ens acompanyaran
aquest estiu. Esperem ser com a
comunitat una fon de benedicció per
ells i segur que ells ho seran per a
nosaltres. Benvinguts a casa vostra!!!
ORA
·LAB
L
O
C

Cada diumenge la
capseta t’espera. De
mica en mica o de cop.

El divendres 29 de juny li van realitzar una intervenció quirúrgica en Mario Ll,
gràcies a Déu ha anat bé, i ja el tenim a casa. Continuem pregant per ell, i
per la seva família, l’Eva.

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

