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

Moments de Reflexió. . . .
Celebra Nadal cada dia de l'any!
“…per a això he estat enviat…”

Lluc 4:43

S'explica d'una mare que estava desmuntant el pessebre després de Nadal, quan es va adonar qui li faltava el Nen Jesús. Li va preguntar al seu
fill de quatre anys si sabia on era. “Sí, però Ell no vol que ho digui a ningú”. “I per què no?” va insistir la mare. “Perquè no vol que el desis amb
les decoracions de Nadal”. Els llavis dels infants parlen saviesa” Quan
entenguis per què va venir Jesús al món, celebraràs Nadal tots els dies.
Ell va dir: 1) “...He vingut... a complir [la llei].” (Mateu 5:17). Un
compositor d'himnes va escriure: “El Creador de l'Univers va ser fet maledicció com el pitjor dels mortals. Ell va pagar, sense merèixer-ho, totes les conseqüències de les infraccions de la llei que Ell mateix havia
creat; i ho va pagar fins al final”. Tots els teus pecats de comissió,
d'omissió i de disposició van ser pagats al Calvari. Cobertura total!
2) “…El Fill de l'home... no va venir per a ser servit, sinó per a servir…” Mateu 20:28. Jesús va dir això com a resposta a la petició d'una
mare: "Disposa que en el teu Regne aquests dos fills meus s'asseguin l'un
a la teva dreta i l'altre a la teva esquerra." (Mateu 20:21) . Ell va replicar: Él replico: El Regne consisteix en servir, no en lluitar per merèixerlo!
3) “Cal que… anunciï l'evangeli del regne de Déu…” (Lluc 4:43). Cada
cop que obeïm la voluntat de Déu en lloc de la nostra, estem “predicant” a
alatres el que significa viure com a ciutadans del seu Regna
vez que obedecemos la voluntad de Dios en lugar de la nuestra, estamos
“predicando” a otros lo que significa vivir como ciudadanos de su Reino.
4) “…El Full de l'Home va venir a buscar i a salvar allò que s'havia
perdut” (Lluc 19-10). Imagina't que et trobes al cel amb algun company
de feina o un familiar i que et diguessin: “I com és que no em vas parlar
mai d'això?” Recorda aquestes quatre coses i celebraràs Nadal tots els
dies de l'any.
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Dijous dia 29, Culte d'Oració ‘Gràcia sobre Gràcia’. c/ Samsó 1, Església de Filadelfia
ESTUDIS BÍBLICS
Escola Bíblica de Gràcia, CADA DILLUNS: de 20h00 a 21h30
CADA DIMARTS: 11h00: REUNIÓ D'ESTUDI

FAMÍLIA CRISTIANA:
ANIVERSARIS:

01: MANUEL HERNANDEZ
05: FERNANDO AFONSO
11: CONSOL EDO
15: FCO. JAVIER PEREZ
15: MIRIAM CRESPO

16: SOFI SALOMON
18: MARTA SAIS
19: JULIA VAZQUEZ
21: ANTONIO GARCIA
22: JONATHAN PAJARES

28: M JOSE LACUNZA
29: SANTA BAEZ
30: ANGIE SANCÁN
31: JOSEFINA SOLA
31: RUBEN CRESPO

MALALTS:

CITEM ELS NOSTRES MALALTS I ANCIANS D'EDAT, PER TAL DE PREGAR I VISITAR:
• RESIDÈNCIA D'ANCIANS: FERNANDO MANOBENS..
• LLAR D'ANCIANS ‘BETANIA’ DE SANTA COLOMA: EDUARD URRUTIA.
MATILDE GÓMEZ, PEPITA TRAVER, MONTSERRAT RIBAS, ELVIRA GALARZA,
JOSÉ M. CRESPO, MANUEL HERNÁNDEZ, PERE SOLANAS, ENRIC COSTI,
EVE (MADRE DE CARLOS), MARÍA RIVED, JOAN SUÑE, JORDI CORTES,
PILAR VICENTE, PERE VARGAS, JULI BUSTOS, CARMEN LARA.

N O T Í C I E S
Gener 2015
PROGRAMA Néixer de Nou – Catalunya – TV3
Darrer diumenge de cada mes – 25 Gener 2015
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 – Gener 2015

Dissabte 10 de gener a les 18:30 h, Concert de
Nadal de la IBEC
amb la participació de la Coral Al·leluia. Església
Evangèlica de Gràcia.
Setmana d'Oració Unida a Barcelona (Alianza Evangélica Española).
Del 12 al 17 de Enero 2015. Església Ptge. Gaiolà
Diumenge 18 de gener a les 10:00 h, a TV3 en el programa
‘Signes dels Temps’, entrevista amb el tema
“El 145 aniversari de l’església Evangèlica de Gràcia”.
Diumenge 25 de gener, Carlos Curiel serà a Hospitalet Centre.

Escola Bíblica de Gràcia
Curs 2014/15 – 2n. Trimestre
Els Dilluns: Estudi: Ética per Joan Miró


Del 05 de Gener al 30 de Març de 20:00 a
21:30 h.

Reunió d’Estudi
Programa del mes de GENER 2015.
Reunions personals sobre: ‘Els Dons Espirituals’
La constància necessària - A la llum del Esperit Sant

Dimarts: 13, 20, 27.

_______________________
_______________
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
PART I - DESCOBRIR ELS DONS ESPIRITUALS
1. Introducció als dons espirituals
Que diu el NT sobre els dons? Qui els reben i amb quin propòsit? Quants
dons hi ha? Quina és la relació entre un do i un talent o capacitat innata? És
possible triar un do?
2. Els dons acceptats per tots com a vigents
Una definició dels dotze dons indiscutibles: servir / ajuda, hospitalitat,
ensenyament, repartir, exhortació, misericòrdia, fe, evangelista, presidir /
administrar, paraula de saviesa, pasturatge i apòstol.
3. Tres passos per descobrir el teu do
El creient que vol descobrir els seus dons s'ha de lliurar a Déu, el pas més
important dels tres, consultar els líders de la seva església, i finalment tenir
en compte les circumstàncies de la vida i usar el seu sentit comú.
4. Avaluant les circumstàncies i el sentit comú
Mitjançant un qüestionari el lector aplica la norma de les circumstàncies de la
vida i l'ús del seu sentit comú a la meta de descobrir els seus dons. El
qüestionari pretén identificar els seus desitjos, les seves capacitats, i
aquelles àrees de servei en què Déu l'ha usat en el passat.

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 (els dijous)
Pel Consell Pastoral de l'Església
Pel Grup de Lloança
Gener 2015

