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, per en Dima, pel Paco A, per l'Àngela Rb, l’ Ester
 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 una humanitat formada per homes i dones que es reconeguin, es

valorin i es tractin com iguals.
 Pel desvetllament de vocacions per servir.

17 de març de 2019
Número 1677

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!

 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència, esclavatge.
 Per la situació del nostre 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:
17 de març// 24 de març
Diaca de torn: Myriam R/Eva LL
Torn de porta: Rubén R //Benjamí G

Bona Llavor
Cada 2 divendres al matí
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;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Pastor: Nelson Araujo 696317485

ANIVERSARIS
19 Gerard L
21 Biel L
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Fugint de la presó

Anna Martínez

Moltes vegades he escoltat i llegit a persones que, quan accepten al Crist, se’ls diu
que Déu els ha Salvat, els ha netejat els seus pecats i són lliures. És cert, el Senyor ens
ha alliberat del pecat, però em pregunto realment som lliures o estem empresonats?
Segurament, direm que som lliures, però si hi pensem segur que ens sentim presoners
d’alguna cosa.
Jo em pregunto: Quina és la teva presó?
És la teva presó un excés de religiositat en la qual vius i que t’ofega? No saps on
comença i acaba la teva relació amb Déu i la teva posada en escena de la teva fe?
És la teva presó una suposada falta d’espiritualitat si et compares amb aquell germà/
germana que cada dia penja missatges espirituals al facebook o et diu que la teva
església no és espiritual perquè no creix i no s’acosta gent nova cada diumenge?, o
que la teva vida no dóna fruit?
És la teva presó un excés de culte al cos, perquè no vols que ningú vegi que et fas gran?
És la teva presó un excés de consumisme que no pots controlar?
És la teva presó una relació tòxica que no et deixa viure i que et repeteix que no vals
per res, que tot el que tens i el que vals és per aquesta persona?
És la teva presó una obsessió per acumular riqueses, per tenir un compte corrent ben
gran i poder dir en tots els escenaris on et mous que a tu no et falten diners?
És la teva presó la teva posició social o la teva posició dintre de l’església, a les que no vols ni pots
renunciar per més sacrificis que et comporti en la teva situació familiar i personal?
És la teva presó la pena que sents perquè has perdut l'hegemonia que tenies en la teva
vida i ara penses que els temps passats eren millor i que res tornarà a ser com era?
És la teva presó la intolerància?, la que apliques als que no pensen com tu o no són com tu?
Si és així, tinc una bona notícia per tu:
Empeny la porta de la cel·la en la qual et trobes i veuràs, que la porta està oberta, la
clau, no era necessària, la clau, ja la va posar el Senyor al pany el dia que et va
alliberar dels teus pecats.
Sí, som lliures, ja ho érem lliures, però ens vam obsessionar a pensar que érem
presoners, que la nostra presó era veritable, que mereixia la compassió dels que
m’envolten i que justificava el meu comportament i les meves actituds respecte a la
vida. Però no, no era així, m’havia reclòs en una cel·la d’aïllament voluntari, m’havia
volgut convèncer que tot i que el Senyor havia netejat els meus pecats, la meva vida, n
és molt complicada i estava oprimida i mai puc ser totalment feliç perquè tinc moltes
lluites. I les lluites, efectivament les tenim, però aquestes lluites no ens fan presoners.
(Rm 8,28 Estem segurs que Déu tot ho encamina per al bé d’aquells que l’estimen)
Si estàs dins de la presó: empeny la porta, que ja estava oberta. Surt de la teva presó, deixa-la
enrere, allibera’t de la foscor, torna a veure el món sense barrots, deixa de sentir l’olor putrefacta
d’un lloc rònec , tira endavant, camina, vés a on et toqui el sol, on puguis respirar, on vegis altres
persones que caminen per la vida, movent-se en llibertat….
El Senyor et va alliberar dels teus pecats, el Senyor et va acollir en els seus braços, el
Senyor no et vol veure patir, Ell t’estima i no vol que visquis encadenat a una falsa
veritat de la qual no et pots alliberar. (Jr 29,11 Jo tinc present els meus designis a favor

vostre (diu el Senyor), designis de pau i no pas de dissort, per donar-vos un futur ple d’esperança)
Aparta de tu els pensaments o sentiments que no et permetin sentir-te joiós cada dia,
Déu està amb tu, sempre, fins i tot quan creus que t’ha abandonat, quan creus que no
pot ser que superis la dificultat que tens al davant.

Canvia els teus pensaments, la teva perspectiva de vida, camina, passeja amb Déu,
parla amb ell, dialoga, explica-li com et sents, en quin punt de la teva vida et trobes.
Accepta que, aquells als que el Senyor estima, els disciplina i els poleix perquè
puguem brillar en el món i no siguem vulgars, sinó que mostrem la seva excel·lència,
perquè Ell és excel·lent.
Entén tu mateix en quin moment estàs, què t’està demanant Déu, com superaràs
aquesta circumstància, però mai, mai, et tornis a tancar en la teva presó. Ni de la que
has sortit, ni en una altra. Viu en llibertat, gaudint del que t’envolta, no et deixis lligar
per manilles perquè són més les coses que tens al teu voltant de les que et manquen,
són millors les coses que et passen que les que et podrien arribar a passar. Canvia la
teva actitud i canviarà la teva forma de viure.(Fl 4,8 En resum germans, tot allò que

sigui autèntic, respectable, just, net, estimable, de bon nom, qualsevol
virtut, tot el que és digne d’elogi; en això poseu-hi el vostre interès).

La Pregunta de l’ED

MES DE MARÇ
Busquem un home
Pista 1. Tenia molts germans i
va tenir dos fills
Pista 2.Per unes circumstàncies
adverses, ell va viure en un país
estranger.
Pista 3. Va arribat a tenir un càrrec molt
21, 28 del 3 Suport educatiu a les
important
Dia internacional
17,30hTrobada de Senyores a les
del llibre
3r
CONCURS
LITERARI
18h, culte de pregària a les 20h.
Ja heu
començat?. Data màxima de
17-3 Culte de celebració inici pastoral lliurament el dia 21 d’abril i el 27 ens
d’en Xavier Guerrero a l’Església del trobarem tots al Redemptora les 20. HI
HAURÀ SOPAR DE DUC. Tota la informació
redemptor de SBD a les 12h
20-3 Teologia de la niñez amb al taulell!!!
Harold Segura
22-3, 5-4, 26-4 Rebost
30-3 Concert REVIU, Sala Barts BCN
Fins al 30-3 Exposició de pintura EE
Baptista de Gràcia
6-4 Festa de la primavera de la
UMMBE, “La Palabra en acción” a
Binefar

Informació detallada al taulell

FORMACIÓ

20-3 CET– Contemporanis Seminari amb el
teòleg Harold Segura de 9,45 a 13,45 amb el
tema “Teologia de la niñez” Lloc EEB Sabadell
Castellarnau, ens demanen que si esteu
interessats confirmeu.
PREPAREM L’ESCOLA DOMINICAL
Personatge: Els àngels
Dll:Salm 8:3-6
Dm: Heb 1:5-14
Dc:Judes 5-9
Dj: Daniel 8:15-19
Dv: Salm 34:7
Dss: Mateu 4:7-11

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

