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 Isabel i el José, el Gori i la Feli, la Teresa Q, la
Gina, la Maria Cs, per en Dima, pel Paco A, la Rosa, per la Sebastiana, pel Jaime R,
pel Mario LL, per Ana Cristina jove d’en Paco R.
 Per cada una de 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 una humanitat formada per homes i dones que es reconeguin, es
valorin i es tractin com iguals.
 Pels ministeris i serveis a la comunitat. Especialment pel Grup dinamitzador
d’evangelització, pel treball que estant desenvolupant i el que desenvoluparan. Agraïm
la capacitat i l’oportunitat que el Senyor ens dona per servir.
 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.
HORARI D’ESTIU DIUMENGE CULTE A LES 11H

Cultes
Diumenge:
Culte d’adoració 11 h
Dijous: Aturada estival, ens retrobem 19-9

Caldera-Grup de pregària

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!

Teu és el cel i teva és també la Terra

Diaques

Senyores

Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Pastor: Nelson Araujo 696317485

Al·leluia: aturada estival

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell

Cada 2 divendres al matí
Repartim roba, aliments, i conversem
Suport educatiu: aturada estival
2n dimarts de cada mes a 2/4 de
9 de la nit.

Corals

Número 1693

Bona Llavor

15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Aturada estival

7 de juliol de 2019

L’Estel:
7 de juliol//14 de juliol
Diaca de torn: Eva LL//Manel Puig
Torn de porta: Rubén R// Benjamí G

ANIVERSARIS
7 Maruja M// 8 Adrià L O//Erin A T

Salm 89: 11a

10 Joan O// 12 Ruben R//Nel A T
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

7. La Gran Comissió: «Enviats en el nom de Déu»

Aportació Andreu Edo

«Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom
del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant" (Mt. 28:18).
Amb freqüència parlem de la Gran Comissió -la qual hem estat considerant en
redactats passats- com les instruccions de Crist als seus deixebles. I de fet van ser les
instruccions que el Mestre va deixar als seus. Però en parlar de les indicacions de
Jesús, tendim a oblidar-nos que el Fill no actuava sol, ni per iniciativa pròpia. La
seva exhortació és a batejar als deixebles en el nom de tot l'«equip», és a dir, el Pare, el Fill i l'Esperit Sant.
Realment ens costa entendre la dimensió de la unitat que existeix entre els tres
membres de la Trinitat. La nostra experiència de creients està massa limitada al nostre propi esforç, a la nostra visió i a la nostra manera de fer les coses. Solament en
estranyes ocasions hem pogut observar un equip ministerial que veritablement funciona com a equip. Estem parlant d'un grup on tots honren als altres membres de l'equip; es treballa donant acurada consideració a l'opinió de cadascun dels integrants, i estan recolzats per una profunda convicció que cadascun d'ells ha rebut
dons i gràcia de Déu per a ser part dels projectes del regne. En la majoria dels nostres «equips» hi ha una persona que fa prevaler la seva opinió per sobre de la dels
altres. En molts equips, fins i tot, existeix un acord implícit que l'opinió d'aquest
«líder» no pot ser qüestionada. Tristament, aquest lloc moltes vegades no l'ocupa la
persona idònia.
Que diferent és el funcionament del Pare, del Fill i de l'Esperit! Cadascun està
abocat a donar-li honra i glòria als altres membres de l'equip. Crist deia: «El qui

parla pel seu compte busca la pròpia gloria; en canvi, el qui busca la glòria del qui
l’ha enviat és digne de fe, i en ell no hi ha falsedat» (Jn 7:18). Del seu Pare va afirmar: «Si jo em glorifiqués a mi mateix, la meva glòria no valdria res. Però el qui em
glorifica és el meu Pare, aquell que anomeneu “el nostre Déu”» (Jn 8:54). En la seva
última oració, va demanar al Pare: «Pare, ha arribat l’hora. Glorifica el teu Fill, perquè el teu Fill et glorifiqui» (Jn 17:1). De l'Esperit, va declarar: «Ell em glorificarà,
perquè allò que us anunciarà, ho haurà rebut de mi» (Jn 16:14). El delit d'aquests
tres és exaltar i ressaltar als altres dos. El seu funcionament és en perfecta harmonia

i cap fa res sense que hi hagi acord absolut en tot.
Els deixebles havien, no solament de treballar de manera que es veiés el suport
de Déu Pare, Fill i Esperit en tot el que feien, sinó que havien estat cridats a unir-se a
aquest mateix equip. No treballaven solos. Treballaven com a extensió de, i sota
subjecció al Déu que els enviava. El seu caminar havia de revelar aquest mateix
desig d'honrar, beneir i buscar la glòria d'un altre molt més gran que ells.

Per a pensar: «Tres són els que donen testimoniatge en el cel: el Pare, el Verb i
l'Esperit Sant; i aquests tres són un» (1 Jn. 5:7).

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

BON ESTIU!
Desitgem
que
l’estiu sigui un
6-9 rebost
temps de moltes
15-9 Inici ED i Culte a les 18h
benediccions.
És
temps
de
20-9 Rebost
relaxació, llegir més, escoltar música,
17 al 20 del 10 Convenció UEBE
visitar altres comunitats. Ja sabeu que
7 al 9 del 11 The Global aquí ens agrada compartir. Envieu
Leadership Summit
fotos dels llocs que visiteu, si ens voleu
recomanar un llibre, o una música que
Informació detallada al taulell
penseu que pot ser edificant ens ho feu
saber al mail del full o de l’església i
sobretot, si visiteu una altra comunitat
doneu salutacions de la1eebs i envieu
alguna foto.
19-7 Rebost

CONVENCIÓ
Del 17-20 d’octubre es
realitzarà
la
(67è)
convenció de la UEBE,
amb el lema “Esglésies Saludables”
Tu tens influencia i l’habilitat Enguany 4 dies de programa: dijous nit
d’impactar positivament en el teu de pregària, divendres d’administració
dissabte de formació/evangelització i
entorn i en el món.
diumenge de comunió. Lloc:Hotel
No importa on influeixis– a la teva G a n d i a
P a l a c e
http://uebe.org/inscripcion-convencion-2019/
família, escola, treball o església–

quan et compromets a créixer en LECTURES BÍBLIQUES
lideratge, tothom al teu voltant Protegir la natura
guanya! Inscripcions abans del 31 Dll: Salm 24:1-2
Dm: Salm 50:9-12
de juliol preu reduït.
Dc: Salm 89:11
Dj:Gen 1:26-28
www.global-leadership.es
Dv: Gen 9:1-3
Dss: Salm 115:16
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

