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ANIVERSARI 145 ANYS
Octubre

Moments de Reflexió. . . .
Sigues humil
“Un esclau no és més que el seu amo; ni el missatger
no és més que el qui l'envia.” Juan 13:16
Una de les raons per les quals Déu va escollir Joan Baptista
com a precursor de Jesús és que era humil. Es presentava senzillament com “veu... que crida en el desert...” (Marc 1:3), sense pretensiosos preàmbuls ni títols altisonants. Hi va haver molts sants
distingits abans de Joan, però Jesús digué: “...d'entre els nascuts
de dona no n'ha sortit cap de més gran que ell...” (Mateu 11:11).
Joan no tenia motius ulteriors ni un gran ego; el seu missatge era:
“Cal que ell creixi i que jo minvi” (Joan 3:30).
John Barnett escriu: “L'orgull és el pecat de competir amb
Déu... et fa autosuficient, egocèntric, arrogant, independent, vanagloriós, molt segur de tu mateix i motivat per interès personal.”
Fa que no siguis digne de fiar, perquè ningú no et pot dir el que has
de fer... poc amorós, perquè no et vols sacrificar per ningú... poc
ensenyable perquè ningú no et pot corregir... competitiu, perquè
sempre proves de ser millor que els altres. Ésser humil significa
que no sempre t'has de fer pregar perquè facis alguna cosa i després ésser reconegut per fer-ho... sinó que tu mateix prenguis la
iniciativa de servir.”
Algú va preguntar a Hudson Taylor: “Vostè és conscient de la
manera que Déu l'ha prosperat en la seva Missió a la Xina? Segur
que ningú no ha aconseguit un honor semblant.” Taylor va contestar: “Jo no ho veig així. Crec que Déu deu haver estat buscant
algú prou petit per tal que tota la glòria fos seva... i em va trobar a
mi”.
En
resum:
"Déu
s'oposa
als
arrogants,
i concedeix gràcia als humils." (1 Pedro 5:5).
Sigues humil.

AGENDA del MES d'OCTUBRE:
DIUMENGE
Estudi Bíblic
Presidir
Predicar
Anuncis
DIJOUS
Oració

5
No n'hi ha
Carles Rosique
Carlos Curiel
Sergi Vargas
2
Carlos Curiel

12
19
No n'hi ha
No n'hi ha
Carlos Curiel
Josep Crespo
F. Lorenzana
Joan Miró
Sergi Vargas
Sergi Vargas
9
16
Antonio Carbonell Jordi Vernedas

26
No n'hi ha
Sergi Vargas
José R. Esturo
Sergi Vargas
23
Pepe García

ESTUDIS BÍBLICS
Escola Bíblica de Gràcia, CADA DILLUNS: de 20:00h a 21:30h
CADA DIMARTS: 11h00: REUNIÓ D'ESTUDI.
Durant el mes d'Octubre celebrarem, ajudant Déu,
el 145è Aniversari de l'Església de Gràcia,
amb diferents actes i activitats de testimoni,
els caps de setmana, i entre setmana, portes obertes.
Días 10 -12, Trobada de dones cristianes AFEC a Salou.
19 Octubre, Carlos Curiel, estarà predicant a Sant Boi 2.

FAMÍLIA CRISTIANA:
ANIVERSARIS:
02: PATRICIA SANCHEZ
04: NEUS FERRE
06: JULIÀ REVELLES
09: CIANI GONZALO
09: BERTA BADIA

13: EDUARD URRUTIA
15: RAQUEL TABOADA
16: JUAN J. LOPEZ
16: JOSUE BOTTREAU
16: JOSE M. CRESPO

24: NURI BEL
26: JOSEFA TRAVER
26: PAQUITA CANO
27: JESUS OLIVARES
30: PEDRO SOLANAS

ENFERMOS:
CITEM ELS NOSTRES MALALTS I ANCIANS D'EDAT, PER PREGAR PER ELLS I VISITAR-LOS:

 RESIDÈNCIA D'ANCIANS BET-SAN: FERNANDO MANOBENS.
MATILDE GÓMEZ, PEPITA TRAVER, MONTSERRAT RIBAS, ELVIRA GALARZA,
JOSÉ M. CRESPO, MANUEL HERNÁNDEZ, KEILA AZUAGA, PERE SOLANAS,
ENRIC COSTI, EVE (MARE DE CARLOS), JOSÉ M. MARCE, MARÍA RIVED, JOAN SUÑE,
JORDI CORTES, PILAR VICENTE, PERE VARGAS.

N O T Í C I E S
Octubre 2014
PROGRAMA Néixer de Nou – Catalunya – TV3
Darrer diumenge de cada mes – 26 Octubre 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 les 9h30, a La2 – Octubre 2014

Durant el mes d'Octubre celebrarem
ajudant Déu, el 145è Aniversari de l'Església
Evangèlica de Gràcia,
amb diferents actes i activitats de testimoni, els
caps de setmana i entre setmana, portes obertes.
Dia 5, Culte d'Acció de Gràcies pels 145 anys de testimoni
Dia 5, Presentació de Joel Bottreau Crespo
Dia 12, Dinar Aniversari d'Església

Dies 10 – 12, Trobada dones cristianes AFEC a Salou.
Cada Dimarts, 11h00: REUNIÓ D'ESTUDI
19 Octubre, Carlos Curiel, estarà predicant a Santt Boi 2.

Escola Bíblica de Gràcia
Curs 2014/15 -- 1r. Trimestre
Els dilluns: Estudi: Apocalipsi por Carlos Curiel


Del 06 d'Octubre al 15 de Desembre 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 Creixement de tots els membres
Per la nostra Salut Física
Per la UNITAT i DIVERSITAT de l'Església Local
Per les 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
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'infant, 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
Pel Grup de Lloança
Octubre 2014

Reunió d’Estudi
> > > > > Programa del mes d'OCTUBRE 2014.
Reunions personals sobre: La Carta als Filipencs
La constància necessària - Tindrem “plenitud de goig” Salm 16:11

Dimarts: 7, 14, 21, 28.

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

Us esperem a tots i a totes
Aquells que han confiat en Crist tenen el privilegi d'experimentar la
"plenitud de goig" (Salm 16:11). No obstant això, pocs són els cristians que
s'aprofiten d'aquest privilegi. Es viu sota un núvol de desil·lusió quan es
podria caminar - viure a la del goig. Què és el que ens roba el goig?
La resposta a aquesta pregunta tan important es troba en una carta escrita fa
segles. Va ser escrita per l'Apòstol Pau guiat per l'Esperit Sant, quan era
presoner a Roma l'any 62 d. C., i va ser enviada als seus amics cristians de
l'església en Filips, una església fundada per Pau en el seu viatge missioner
(Fets 16).
La carta als Filipencs és un llibre de psicologia cristiana, sòlidament basada
en doctrines bíbliques. NO és un llibre d'autoajuda superficial que li ensenya
al lector com convèncer-se que tot sortirà bé. És un llibre que descriu la
ment que el creient ha de tenir si vol experimentar el GOIG de Crist, en un
món ple de dificultats.
Per entendre millor el tema total del llibre, primer cal descobrir quins són els
lladres que ens roben el goig, i després determinar les classes d'actituds que
hem de tenir, a fi de subjugar i derrotar aquests lladres.
I cada lladre, correspon a una actitud mental, en cada capítol de Filipencs.
En total quatre capítols. Un capítol per a cada Tertúlia Bíblica.

