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

Moments de Reflexió. . . .
Formar homes i dones de Déu

“aquestes paraules... les inculcaràs als teus fills...”
Deuteronomi 6:6-7
Un predicador deia: “En moments difícils clamem: Senyor, dóna'ns
homes que estiguin a l'alçada de les circumstàncies” Però la resposta de Déu és donar-nos nens i diu: “Aquí teniu la matèria primera”.
Els nostres fills són com peces de Lego i s'espera de nosaltres (els
pares) que en fem homes i dones de Déu. La Bíblia ens dóna les
pautes.
Primer: “I aquestes paraules que avui et mano estaran en el teu
cor” (Deuteronomi 6:6).
Pares, si no poseu en pràctica els principis espirituals, els vostres
fills tampoc no ho faran. Si no viviu allò que prediqueu, les vostres
paraules cauran en oïdes sordes i el cor dels fills es farà rebel. No
es tracta de ser perfecte, però sí que has de ser genuí.
Segon: “Les inculcaràs als teus fills...” (Deuteronomi 6:7).
Has de repetir, insistir, aclarir, suggerir, inculcar, imprimir en les
seves ments. No és quelcom passiu, ha de ser un procés deliberat,
exhaustiu, actiu i repetitiu.
Tercer: “...Les explicaràs...” (Deuteronomi, 6:7).
Els teus fills no rebran la veritat pel procediment d'òsmosi, Has de
parlar, no sonant molt religiós ni amb termes molt espirituals que no
entenen, sinó en un llenguatge normal, de forma natural, en situacions diàries. “...les explicaràs a casa teva...” és a dir, dins
l'ambient familiar. “...anant pel camí...” quan vagis amb ells al parc o
els portis a l'escola. “...quan vagis a dormir i quan et llevis”. Estigues alerta a les oportunitats que se't presentin, perquè els moments de donar un ensenyament es presenten quan menys es pensa
(aprofita el dia). Els pares que “aprofiten el dia” s'adonen que Déu
els ha equipat per modelar els seus fills a fi que aquests arribin a
ser homes i dones de Déu.
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CADA DIMARTS: 11h00: REUNIÓ D'ESTUDI.
PRIMERA REUNIÓ: 2 DE SETEMBRE
Día 28, Assemblea
ESCOLA BÍBLICA DE GRÀCIA, propers octubre a desembre.
Cada dilluns per als membres de l'Esglesia: ESTUDI D'APOCALIPSI

FAMÍLIA CRISTIANA:
ANIVERSARIS:
01: CARLOS CURIEL
02: DORI SOLANAS
04: MAGDA MARTIN
04: CARMEN LARA
09: CARMEN GARRIGOS

10: PRESEN LOPEZ
11: SERGI VARGAS
15: MAGDA FRAGUA
24: ALICIA SUSAGNA

24: JOSEP M. MARCE
25: ADRIA SAIS
25: ARMAND URRUTIA
27: FERNANDO MANOBENS

MALALTS:
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 CRESPO, MANUEL HERNÁNDEZ, KEILA AZUAGA, PERE SOLANAS, ENRIC COSTI,
EVE (MADRE DE CARLOS), JOSÉ M. MARCE, MARÍA RIVED, JOAN SUÑE,
JORDI CORTÈS, PILAR VICENTE, PERE VARGAS.

N O T Í C I A S
Setembre 2014
PROGRAMA Néixer de Nou – Catalunya – TV3
Últim diumenge de cada mes – 28 Setembre 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 – Setembre 2014

Diumenge dia 14, a les 17:00 h. Predicació de l'Evangeli
dirigida per la nostra Església, ‘LLAR BETÀNIA’ de Santa
Coloma.
Invitació ala germans i germanes que hi vulguin col·laborar.
Diumenge dia 28, ASSEMBLEA
Cada Dimarts, 11h00: REUNIÓ D'ESTUDI
Primera Reunió: 2 de SETEMBRE

Escola Bíblica de Gràcia
Curs 2014/15
1r. Trimestre


Els dilluns: Estudi: Apocalipsi per Carlos Curiel



Del 6 d'Octubre al 15 de Desembre de 20:00 a 21:30.

Reunió d’Estudi
> > > > > Programa del mes de SETEMBRE 2014.
Reunions personals sobre: La Carta als Hebreus - capítol 12
La constància necessària - Exhortació a la pau i a la fidelitat

Dimarts: 2, 9, 16, 23, 30

_______________________
_______________
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 totes
“Així, doncs, també nosaltres, envoltats, d’un
núvol tan gran de testimonis, traguem-nos tot
impediment, i el pecat que tan fàcilment ens
subjecta, i llancem-nos a córrer sense defallir
en la prova que ens és proposada. Tinguem la
mirada fixa en Jesús, el qui ens ha de guiar pel
camí de la fe i el qui la porta a la plenitud. Ell,
per arribar a la felicitat que li era proposada, va
suportar el suplici de la creu, sense fe cas de la
vergonya que havia de passar, i està assegut a la
dreta del tron de Déu. Tingueu present aquell
qui va suportar un atac tan dur contra la seva
persona de part dels pecadors; així no us
deixareu abatre, cansats i sense forces.”
“Mireu de viure en pau amb tothom. Busqueu la
santedat, ja que sense santedat ningú de
vosaltres veurà el Senyor. Vetlleu perquè ningú
de vosaltres no quedi privat de la gràcia de
Déu...”
Hebreus 12:1-4, 14-15

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'infants de l'Església de Mollet
(Sara y Andy)
Por la Coral de l'Església
Per les famílies incompletes de la nostra Església
Per les persones que venen de fora
Por l'Oració com a famílies
Per la Reunió d'Oració Comunitària
Pel Consell Pastoral de l'Església
Per la propera Assemblea d'Església
Juny 2014

