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, pel Mario, per en Dima, el Paco A, per l'Àngela Rb, Jordi V.
 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.
 Per la persona adequada que el Senyor té preparada per pastorejar la nostra
comunitat.
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.

Cultes
Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18 h
Dijous: Culte de pregària: 20h

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

Senyores
Dijous a les 6 de la tarda

Corals
Al·leluia: Diumenge a les 20h
L’Estel:
4 de Novembre//11 de Novembre
Diaca de torn: David R //Myriam R
Torn de porta: Ruben R// Benjamí G

4 de novembre de 2018
Número 1658

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!

Joan 11: 25

Bona Llavor
Cada 2 divendres a la tarda
Repartim roba, aliments, i conversem
Suport educatiu: dijous a les 5,30

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 ;

ANIVERSARIS

“Jo soc la resurrecció i la vida: qui
creu en mi, encara que mori, viurà.”

9 Maria G

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

Feliços els humils
“Feliços els humils, perquè posseiran la terra.” Mt. 5:5

Les primeres dues benaurances tenen a veure amb un estat espiritual produït per
la intervenció de Déu en les nostres vides. Es refereixen a l'acció de l'Esperit per la qual
aconseguim descobrir la nostra veritable condició humana. Queden despullats totes
les postures i actituds que en algun moment ens van portar a pensar que érem alguna
cosa. La nostra penúria espiritual es torna dolorosament evident i ens trenquem internament per aquesta realitat tan radicalment oposada a la que crèiem posseir.
La benaurança d'avui està recolzada sobre la condició espiritual que descriu la
primera i segona benaurances. Igual que les baules d'una cadena, aquesta condició
no pot existir aïllada de la pobresa i el menyscapte espiritual. La mansuetud, però, ens
introdueix en el pla de les relacions humanes. És important que entenguem que les
relacions sanes no depenen de la qualitat de les persones que la composen, sinó de
l'existència d'un fonament espiritual que permet que ens veiem tal com som.
La mansuetud és l'actitud que confirma que la consciència de pobresa espiritual és
veritablement producte d'un accionar de Déu, i no de nosaltres mateixos. Quan estem
vestits de mansuetud podem acceptar, amb una actitud de quietud i assossec interior,
aquelles coses que ens resulten doloroses, humiliants o difícils. Quan altres poden
acostar-se
se a nosaltres per assenyalar els nostres defectes i errors, no reaccionem amb
irada indignació, buscant justificar l'injustificable. És l'Esperit el que ha portat a la llum
aquestes mateixes condicions i per això podem prendre les paraules dels altres com
una confirmació del que ja ens ha estat revelat.
Davant situacions d'injustícia som lents per reaccionar. No ens preocupen els insults o les accions que danyen la nostra reputació. Estem confiats que Déu defensa els
seus i no requereix de la nostra ajuda per fer-ho.
ho. Tal va ser l'actitud de Moisès quan es
van aixecar contra ell Maria i Aaron (Nm. 12) o els fills de Corè (Nm. 16). La Paraula
el descriu com l'home més mans de la terra (Nm. 12:3). Jesucrist va convidar a tots els
carregats i angoixats al fet que s'apropessin a ell, perquè ell era «de cor benigne i humil» (Mt. 11:29). En el moment més dur de la seva trajectòria terrenal va demostrar
mansuetud absoluta: “injuriat, no responia a la injúria; maltractat, no amenaçava,
sinó que es confiava al qui jutja rectament” (1 P. 2:23). No podem evitar la sospita que
gran part de la nostra fatiga es deu, precisament, als nostres interminables esforços
per defensar i justificar el nostre.
Un cop més, veiem que la recompensa marca un fort contrast amb els conceptes
típics del món. La terra, afirma la filosofia d'aquests temps, és d'aquells que no «es deixen estar». En el Regne del Cel, la terra és precisament d'aquells que deixen de lluitar,
argumentar i lluitar per assegurar-se del reconeixement que, segons entenen, els pertany. Descansen en Déu i saben que ell és el que aixeca i fa caure, el que sosté i el
que treu. És àmpliament generós per vetllar pels interessos dels seus fills.

Per pensar: Ai dels que mai poden baixar la guàrdia, ja que ells tindran sempre
que dependre dels seus propis esforços.

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

La Pregunta de l’ED
4-11 Culte 18h. Meditació de la
Paraula Toni Bodego. “Tenint cura
de la Presència de Déu
7-11 Presentació llibre”LUTER buscant la
veritat, va canviar la història d’ A
Gelonch, al Museu d’Història de Bcn a
les 19,30
9 i 10 del 11 The global Leadership
Summit a Terrassa
9-11 Rebost// 50 anys de la revista
Presència Evangèlica, a les 19h a l’EE de
Gràcia BCN, Terol 22
11-11 17-11 Reunió UMMBEAC a la
1eebs
18-11 Culte 18h. Meditació de la
Paraula Daniel Pujol
23-11 Rebost
30-11 i 1-12 Gran Recapte, David
R o Elisabet B.
Informació detallada al taulell

COL·LABORA

Resposta mes d’octubre:
NEBAIOT (Gènesi 25:12)
NOVEMBRE:
Busquem dos pobles:
Pista 1: La Bíblia ens diu que eren molt
a prop l’un de l’altre.
Animeu-vos a participar!

LLIBRERIA
Ja disposem del calendaris i
agendes pel proper any. Dona una
ullada. N’hi ha d’especials per RIE.

LECTURES BÍBLIQUES
Marta i Maria
Dll: Llc 10: 38-42
Dc: Jn 11:1-5
Dv: Jn 1: 24-29

Dm: Mt 26: 6-13
Dj: Jn 11: 17– 23
Dss: Jn 11: 30-37

Cada diumenge la capseta t’espera. De mica en mica o de cop.
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

