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.
 Per la situació del nostres país.
 Per cada nou dia, agraint les benediccions i les oportunitats de servir.

15 de juliol de 2018
Número 1642

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!

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

Senyores
Vacances d’estiu
Fl. 4.13

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

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

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 ;

15 de juliol//22 de juliol
Diaca de torn: Myriam R//Eva Ll
Torn de porta: Benjamí G//Rubén R

ANIVERSARIS
16 Ada A P

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

Tot Ho Puc En Aquell Qui Em Dóna Forces
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Jesús, el cep veritable

Jn 15,1-9
A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones. A

"Jo sóc el cep veritable i el meu Pare és el vinyater.

Tota sarment meva que no dóna fruit, la talla; i tota la que dóna fruit, la
neteja, a fi que en doni més.
Vosaltres ja sou nets pel missatge que us he anunciat.
Resteu en mi i jo en vosaltres.
Així com la sarment, si no resta en el cep no pot donar fruit per si sola,
tampoc vosaltres, si no resteu en mi.
Jo sóc el cep, vosaltres les sarments. Qui resta en mi i jo en ell, dóna fruit
abundós, perquè sense mi no podeu fer res.
Qui no resta en mi és llençat a fora com les sarments i s'asseca; després
les apleguen, les tiren al foc i cremen.
Si resteu en mi i les meves paraules resten en vosaltres, demaneu el que
vulgueu i us serà concedit.
En això és glorificat el meu Pare: que doneu força fruit i demostreu ser
deixebles meus.
Jo us estimo com el Pare m'estima a mi; resteu en el meu amor.”
En aquest passatge Jesús compara la vida cristiana amb una vinya, Ell és
el cep, nosaltres les seves branques. Si estem units al cep, arribarem a
produir fruit, un fruit sorprenent i exquisit. Jesús desitja que produïm fruit,
que la nostra vida sigui productiva per a la glòria de Déu.
Romandre, significa estar unit, només això cal per dur fruit, estar unit, el
Pare que és el pagès, ens rega, ens llaura, ens poda, ens cuida. Ell és
l'artífex de tot, nosaltres només hem d'estar units. A mesura que vivim en
Crist i el Llaurador fa realitat les seves promeses, la nostra vida va creixent
i produint fruits que són vistos i provats per les persones que ens envolten.
Créixer, no és altra cosa que nodrir la nostra passió, ampliar la nostra
capacitat de pensar i la nostra eficàcia en obrar i actuar. Romandre en Ell,
és deixar-nos portar per les seves Beneïdes mans arribar a ser veritables
instruments que Ell utilitzi amb la seva infinita saviesa. No ens enganyem,
el fruit és l'única cosa que mostra la sanitat de la branca, és a dir de la
nostra vida espiritual.
Aportació F Melero

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
15-7 Reflexió de la Paraula Efraim Lara On hi ha vida hi ha creixament
Dll: Col 3,12-17
20-7 Rebost
22-7 Meditació de la Paraula Marta Dm: 1 Tm 4,7-9
Dc:: 1 Co 3,1-7
Fernández
29-7 Meditació de la Paraula Efraim Dj: Heb 5,11-14
Dv: 1Jn 3,1-6
Lara
5-8 Reflexió de la Paraula Nelson Dss: 1 Te, 5,15-23
Araujo
9-9 Reunió d’església
16-9 Inici ED
Informació detallada al taulell
THE GLOBAL LEADERSHIP
SUMMIT
Terrassa 9 i 10 de Novembre del
2018. Trobada de formació.
www.global-leadership.es/terrassa/ca/
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Bon estiu
Desitgem que l’estiu
sigui un temps de
moltes benediccions.
Si
visiteu
alguna
com u nit at
d o neu
salutacions de part nostra. Envieu fotos
dels llocs que visiteu. Al fulletó ja ens
han arribat les primeres fotos.
Ens agrada compartir!!!

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

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

