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‘Una manera de viure, una forma de ser’
Maig

Moments de Reflexió. . . .
Ésser més com Crist

“…som transformats a la seva mateixa imatge”
2a Corintis 3:18
Arribar a ser com Crist no vol dir perdre la teva individualitat i
convertir-te en un clon robòtic. Déu va crear els trets que et fan
únic, per tant, no voldrà pas destruir-los. Ésser més com Crist té a
veure amb la transformació del teu caràcter, no de la teva personalitat. Pau escriu: “renuncieu al vostre comportament passat... renoveu espiritualment el vostre interior i revestiu-vos de l'home nou,
creat a imatge de Déu...” (Efesis 4:22-24). Quan oblides que allò
primordial que Déu vol per a la teva vida és la transformació del teu
caràcter i no la teva comoditat, et frustres i et qüestiones: 'Per
què m'està passant això?' 'Per què no intervé el Senyor?' La vida
abundant no consisteix en l'absència d'adversitat, sinó en el creixement enmig d'ella.
A mesura que l'Esperit de Déu opera en nosaltres, som transformats a la imatge de Crist. D'acord, però, com es produeix això en
el viure de cada dia? Doncs per mitjà de les nostres decisions -primer decidim fer allò que és correcte i després confiem que l'Esperit de Déu ens doni la fortalesa, l'amor, la fe i la saviesa per dur-ho
a terme. Donat que el seu Esperit viu dins nostre, només hem de
fer que demanar aquestes coses per tal que succeeixin. No obstant, quan demanes quelcom i Déu t'indica el que cal fer, l'has
d'obeir. Quan Josuè es va trobar a la riba del riu Jordà, les seves
aigües només es van retirar després que es mullés els peus. L'obediència desferma el poder de Déu. Déu espera que actuis d'acord a
les seves directives. No pots esperar fins que et sentis capaç o
amb prou confiança en tu mateix; cal que avancis enmig de les teves
febleses, fent el que cal malgrat els teus temors. Així és com cooperes amb l'Esperit Sant i com es desenvolupa en tu un caràcter
que reflecteix a Crist.

AGENDA del MES de MAIG - 2014:
DIUMENGE
Estudi Bíblic
Presidir
Predicar
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DIJOUS
Oració

4
No n'hi ha
Carlos Curiel
Samuel Arán
Josep Crespo
8
Armand Urrutia

11
18
No n'hi ha
Samuel Sais
Recés d'Església Carlos Rosique
Recés d'Església
Joan Miró
Recés d'Església Josep Crespo
15
22
Carlos Curiel
Pepe

25
Carlos Curiel
A. Carbonell
Carlos Curiel
Josep Crespo
29
A. Carbonell

DIJOUS 1 de MAIG, Excursió Unida Evangèlica,
NO hi ha Reunió d'Oració Comunitària.

ESTUDIS BÍBLICS
Escola Bíblica de Gràcia, CADA DILLUNS: de 20:00h a 21:30h

Apocalipsi

CADA DIMARTS: 11:00h REUNIÓ D'ESTUDI.

FAMÍLIA CRISTIANA:
ANIVERSARIS:
01: JUAN GÓMEZ
01: JOSEFINA CUCHI
11: ESTHER GÓMEZ

11: ELVIRA GALARZA
11: ENRIQUETA GABALDO
13: NOA SANCÁN

21: ESTHER SANJOSE
28: ISABEL PAREDES
30: MERITXELL ESTURO

MALALTS:
CITEM ELS NOSTRES MALALTS I ANCIANS DÈDAT PER PREGAR PER ELLS I VISITAR-LOS:


RESIDÈNCIA D'ANCIANS BET-SAN: FERNANDO MANOBENS.

MATILDE GÓMEZ, PEPITA TRAVER, MONTSERRAT RIBAS, ELVIRA GALARZA, JOSÉ
CRESPO, MANUEL HERNÁNDEZ, KEILA AZUAGA, PERE SOLANAS, ENRIC COSTI, FELISA (MADRE DE PILI), EVE (MADRE DE CARLOS), JOSÉ M. MARCE, MARÍA RIVED, JOAN
SUÑE, JORDI CORTES, PILAR VICENTE, ÁNGEL MELERO, PERE VARGAS.

N O T Í C I E S
Maig 2014
PROGRAMA Néixer de Nou – Catalunya – TV3
Darrer diumenge de cada mes – 25 Maig 2014
A partir de les 9h40
http://www.consellevangelic.cat/neixer.htm
PROGRAMA Buenas Noticias TV

Programació de les Esglésies Evangèliques d'Espanya

http://www.canaldevida.org
Cada diumenge a las 9h30, a La2 – Maig 2014

1 MAIG 2014
EXCURSIÓ UNIDA EVANGÈLICA
AL PARC DE L’HOSTAL DEL FUM . PALAU – SOLITÀ I
PLEGAMANS
10:00h. CONVOCATÒRIA
11:00h. JOCS I ESPORTS (FUTBOL, VOLEI I CURSES)
Dia 10 Dissabte, i Dia 11 Diumenge,
RECÉS D'ESGLÉSIA A LLORET DE MAR.
Diumenge dia 18, Carlos está predicant
al casament de Dulce & Fred, a Portugal.
Dissabte dia 24, d'11:00 h. a 13:00 h.
Seminari-Taller:
EL MUNDO DEL NT: VISTO DESDE LAS CIENCIAS SOCIALES.

per Carlos Curiel, c/ Terol 22.

Escola Bíblica de Gràcia
Curs 2013/14
3r. Trimestre

Els Dilluns: Apocalipsi per Carlos Curiel

Del 07 d’Abril al 23 de Juny de 20:00 a 21:30 h.

Llistat > Temes per a orar:




























Evangelitzar com a estil de Vida
Pel Pla d'evangelització ‘Gràcia sobre Gràcia’

Pel nostre testimoni personal.
Pel nostre testimoni com a església local
Per l'obra social al barri de Gràcia
Per la salut espiritual i el creixement de tots els membres.
Per la nostra salut física
Per la UNITAT I DIVERSITAT de l'església local.
Per es cèl·lules de creixement – Comunió.
Pel discipulat
Pels estudis bíblics dels dilluns i dimarts
Pel desig i il·lusió de voler ESTUDIAR la Paraula de Déu,
de tots els membres
Pel pla d'evangelització al barri de Gràcia
Pels infants – Escola Dominical
Per la web de l'església
per l'Hospital Evangèlic
Pel grup “Nueva Vida”
Per la Casa de Colònies Berea
Pels campaments d'infants de l'església de Mollet (Sara i
Andy)
Per la coral de l'església
Per les famílies incompletes de la nostra església
Per les persones que venen de fora
Per l'oració com a famílies
Per la reunió d'oració comunitària
Pel Consell Pastoral de l'església

Reunió d’Estudi
> > > > > > > Programa del mes de MAIG 2014
> > > > > > > Tema: Confiança i Seguretat.


06

–

Salm 121.



13

–

Salm 122.



20

–

Salm 123.



27

–

Salm 124.

______________________________________
La reunió comença a les 11h00, de cada dimarts
Estan convidats a assistir tots aquells que puguin venir
en aquest horari.

Us esperem a tots i totes
“Alço els ulls vers les muntanyes:
D’on vindrà el meu ajut?
El meu ajut ve del Senyor,
que ha fet el cel i la terra.
No deixarà ensopegar el teu peu,
ni s’adormirà el teu guardià,
No, mai no s’ensopeix ni s’adorm,
el custodi d’Israel.
El Senyor és el teu guardador,
el Senyor és la teva protecció, al costat teu.
De dia el sol no et farà mal,
ni la lluna de nit.
El Senyor et guardarà de tot mal,
ell guarda la teva vida.
El Senyor guardarà els teus passos,
des d’ara i per sempre més”
Salm 121.

