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Moments de Reflexió. . . . .
Necessites FE
La fe es una garantia d'allò que s'espera
La fe no té sentit a no ser que s'esperi alguna cosa. L'esperança
estableix la meta; la fe és el pont que t'hi mena. I no et cal bastir
cap pont si no vas enlloc. Però si estàs intentant construir alguna
cosa que no pots obtenir per tu mateix, et cal el pont de la fe per
arribar-hi. “...aquesta és la victòria que ha vençut el món: la nostra
fe.” (1Jn 5:4). Ara és més important que mai ensenyar els principis
morals. No obstant, a no ser que ensenyem a les persones a aferrar-se a la Paraula de Déu, acabaran fent servir la força de voluntat i la disciplina per combatre l'enemic; i perdran la batalla. Jesús
va dir a Pere: “...he pregat per tu perquè no flaquegi la teva fe.”
(Lluc 22:32). Quan estàs saturat de problemes i no saps què fer,
parla't a tu mateix i digues: “Fe, ara no em deixis”.
La Bíblia afirma: “la fe ve de parar esment, i parar esment a través
de la paraula de Crist.” (Romans, 10:17). La teva fe creix a mesura
que t'escoltes a tu mateix declarar la Paraula de Déu. I un altre
verset diu: “...però a ells la paraula de la predicació no els va servir
de res, perquè no es van unir per la fe als qui l'havien escoltada.”
(Hebreus 4:2). Pots professar fe i, no obstant, no gaurdir dels seus
beneficis. Et pots emocionar amb un sermó a l'església, però no
canviar en res la teva vida. Has de tenir la “mescla” justa: cal que
prenguis el que sents i barrejar-ho amb els teus pensaments, paraules i accions. La fe no és una emoció: és una decisió de mantenir-se
ferm en la Paraula de Déu.

AGENDA del MES DE JUNY:
DIUMENGE
Estudi Bíblic
Presidir
Predicar

5
No n'hi ha
Jordi Vernedas
Carlos Curiel

12
Carlos Curiel
Carlos Rosique

Anuncis
DIJOUS
Oració

J. Ramón Esturo
9
Antonio Carbonell

J. Ramón Esturo
16
Gràcia s/ Gràcia

Presentació col·laboració
Embajadores de Cristo

19
No n'hi ha
Rafael Badia
David Ais

26
No n'hi ha
Antonio Carbonell

J. Ramón Esturo
23
Joan Miró

J. Ramón Esturo
30
Sergi Vargas

Oració
J. Ramón Esturo

El día 11 a las 19h Conferència d'Enric Cortès, professor emèrit a la Facultat de Teologia
de Catalunya “La revelació en els Salms” a c/ Terol 22.
El día 16, Oració de “Gràcia sobre Gràcia” a Travessia de Sant Antoni, a les 20h.
El día 18, a las 18h - 20h. “Gràcia sobre Gràcia”, a la Plaça de Lesseps.
El día 19, Master Foc de les 17 a les 18,30h.
El día 19, Carlos està predicant a La Torrassa.
Cada dilluns: Estudi d'ÈTICA
Cada dimarts: 11h00 – Reunió d'Estudi.

FAMÍLIA CRISTIANA:
ANIVERSARIS:
01: ENRIC MARCÈ
06: RAFAEL BADIA
16: MERCÈ AZUAGA

18: PERE VARGAS
27: ANNA-M. BALDOVINOS

28: JULI BUSTOS
30: ADORACION ESTEBAN

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




RESID+eNCIA D'ANCIANS ‘BET-SAN’: FERNANDO MANOBENS.
LLAR D'ANCIANS ‘BETANIA’ DE SANTA COLOMA: EDUARD URRUTIA.
RESIDÈNCIA DE SANT CUGAT: JUANA FUENTES.
MATILDE GÓMEZ, PEPITA TRAVER, MONTSERRAT RIBAS, ELVIRA GALARZA,
JOSÉ M. CRESPO, MANUEL HERNÁNDEZ, PERE SOLANAS, EVE (MADRE DE CARLOS),
MARÍA RIVED, JOAN SUÑE, JORDI CORTÈS, PILAR VICENTE, PERE VARGAS,
JULI BUSTOS, CARMEN LARA, ADORACION ESTEBAN, MANUEL AGUILERA,
VICENTE MIRANDA, DANIEL GASSO, MONTSERRAT SOLER.

N O T Í C I E S
JUNY 2016
PROGRAMA Néixer de Nou

(Darrer diumenge de cada mes) – 26 de juny 2016
A partir de les 9h30 Televisió de Catalunya. TV3

PROGRAMA Buenas Noticias TV
Programació de les Esglésies Evangèliques d'Espanya
http://www.canaldevida.org
Cada diumengeo a les 9:15 - Juny 2016>
Diumenge 12 de JUNY: a les 11 hores matí
CULTE DEL PARTIMENT DEL PA
‘LLAR BETÀNIA’ Santa Coloma.
______________________________________________________________________

El día 19, “Master Foc”, a las 17-18,30h.
Esplai de Gracia. Tots els dissabtes de 17 a 18:30h.
El dia 18, salida de “Gràcia sobre Gràcia”, a la Plaça de Lesseps de 18 a 20h.

Escola Bíblica de Gràcia

Curs 2016 – 4t. Trimestre Junio
Els dilluns, estudi: Ètica per Joan Miró
 Del 6 de Junio al 27 de Juny de 19:00h. a 20:30h.
__________________________________________________________

escrituras

ESCUELA BÍBLICA ON LINE
iAPRÈN EN UN CLIC!

Una iniciativa de la:
Coordinadora de Asambleas de Hermanos de
España | Departamento de Formación.
Aula Virtual

Xats amb els professors — Videoconferències (Des de casa)

www.escriturasonline.net

REUNIÓ D’ESTUDI
Programa del mes de JUNY 2016.
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 totes

PART III – TRES PASSOS PAR DESCOBRIR EL TEU DO
Com puc descobrir el meu do espiritual?
És una de les preguntes més importants de la vida cristiana.
De la seva resposta depèn el servei eficaç de cada creient i la
bona marxa de l'Església de la que és membre. En aquesta part
veurem tres passos que el creient ha de fer si vol descobrir el
seu do, citats en ordre d'importància i prioritat
Un lliurament del nostre ésser a Déu
El primer requisit que el creient ha de complir per descobrir el seu do espiritual és el de lliurar-se a Crist. Romans 12:1-2
son dos versets molt importants per als creients.
Presentar el nostre cos a Déu
L'apòstol Pau adreça aquesta exhortació als “germans”. El
creient ha de presentar el seu cos a Déu com si fos un sacrifici
vivent, malgrat que el seu cos ja no li pertanyi (1 Corintis 6:19).
Renovar-nos en el nostre enteniment
Els nostres actes són un reflex fidedigne de les nostres actituds i pensaments.
El consell dels líders de l'Església
Els pastors i mestres tenen dues responsabilitats bàsiques:
edificar els membres d'una congregació i “perfeccionar” (capacitar) els sants per a l'obra del ministeri.

LLISTAT > TEMAS PER PREGAR:


























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 – ‘Centre Bíblic Berea’
Pels Campaments d'infants i joves de l'Església de
Mollet (Sara y Andy)
Por la Coral de l'Església Local
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 (cada dijous)
Pel Consell Pastoral de l'Església
Pel Grup Musical de Lloança
Juny 2016

