Pregària
∗Pels malalts i malaltes: Àngela, Artur, Rosa, Oscar, Marta P, Nicolas,

Ramon L , Mercè R, Raquel R , pel pare d’en Joan V i les seves famílies.
∗Per L’Ada i el seu petit que té moltes ganes de néixer.
∗Per les persones més grans de la comunitat.
∗Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗Per les esglésies de SBD.
∗Per les persones que pateixen a causa de conflictes ,de la guerra i
especialment per les persones d’Haití.
∗Per les escoles El buen Pastor de Malabo i Talita cum de Evinagong a
Guinea i els missioners que hi estan treballant.

28de febrer de 2010
Número 1210

Benvingut!

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell
tel. 937103540

Benvingut/da a la Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell, volem
ser una església dinàmica i vibrant situada al Barri de Gràcia, Sabadell.
El nostre paper i la nostra visió és l’ evangelització i la transformació de la
nostra societat. Gaudeix amb nosaltres de totes les activitats i serveis!

Cultes
Diumenge: Escola Dominical 11h del mati.
Culte de predicació a les 6 de la tarda.
Dijous: Culte de pregària a les 8 del vespre.

Corals
Al·leluia:
L’Estel:

Senyores

Diumenge a les 8 del vespre.
Diumenge 2/4 de 1 del migdia.

Caldera
Grup de pregària

15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia.

Dijous a 2/4 de 7de la tarda

Beneficiència

-Repartim roba i aliments
-Classes de català i cuina
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del mati.

Diaques 2n dimarts de cada mes a les 2/4 de 9 de la nit.
Francesc Asenjo,609475704; Amadeu Garcia,620603042; Xavier Nouvilas, 650439796;
Marta Puig,687718941; Myriam Rodriguez,676233434;

28 de Febrer// 7 de març
Diaca de torn:
Xavier N//Myriam R
Torn de porta:
Ruben R//Manel P

Si teniu noticies, comentaris, o coses que us semblin que poden ser interessants per
compartir ens ho feu arribar al mail del fulletó: fulleto@1eebs.com

Estimen-nos els uns als
altres….I estimar, vol dir
viure segons els manaments
de Déu. Aquest és el
manament que heu de
seguir...

(2Jn 1,6)

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

Ens acostumem a viure en apartaments
i a no tenir cap altra vista
que no sigui les finestres del voltant;
i com que no tenim vistes,
ens acostumem a no mirar cap enfora...
...i com que no mirem enfora,
ens acostumem a no obrir del tot les cortines;
i com que no obrim del tot les cortines,
ens acostumem a encendre la llum més d’hora.
I a mesura que ens acostumem,
oblidem el sol, oblidem l’aire, oblidem l’espai...
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Acostumem a despertar-nos sobresaltats
perquè se’ns ha fet tard;
a prendre’ns el cafè corrents perquè arribem tard...
...a llegir el diari al bus o al tren
perquè no podem perdre el temps,
a menjar un entrepà perquè no tenim temps de dinar;
a sortir de la feina de nit;

tinguin en compte.
I si la feina no ens motiva,
ens consolem pensant en el cap de setmana.
I si el cap de setmana no tenim gran cosa a fer
o anem curts de diners, ens anem a dormir d’hora,
perquè sempre tenim el son endarrerit.
Ens acostumem a estalviar la vida..
..que a poc a poc es gasta
i, un cop gastada, ENS PERDEM VIURE-LA
La vida posa al nostre abast tots els elements per
poder ser feliços i estar satisfets.
La vida no s’ha d’estalviar… CAL VIURE-LA

REBOST
Continuem treballant en el servei del rebost quinzenalment.
La teva col·laboració i participació continua essent necessària per realitzar les
diferents les tasques: de distribució i /o emplenar el rebost amb aliments, oli,
arròs,llegums, tonyina. Pots canviar paquets de llet.
Proper dia de distribució:13-3-10

a endormiscar-nos al tren perquè estem cansats;
a sopar ràpid i a anar-nos-en a dormir
sense haver viscut el dia.
Ens acostumem a pensar que les persones properes
a nosaltres sempre hi seran...i a creure que estan bé
sense preocupar-nos de comprovar-ho
i esperar tot el dia per finalment sentir:
- Es que avui no em va bé
- A veure si ens veiem...
- Quedem la setmana vinent...
Ens consolem en somriure a les persones
sense rebre’n un somriure
A ser ignorats quan necessitem que ens

AGENDA
4-3 Presentació llibre Lluís Recoder a
la Unida de Terrassa. 20h30’
5-3 Reunió caps de ministeris 20h30’
13-3 Rebost
20-3 Trobada esportiva per nens i
nenes de 6 a 12 anys Valldoreix
21-3- Culte especial, amb Antoni
Cruz 18h
27-3 Rebost

LA PREGUNTA DE L’ED
CIUTAT DE LA BIBLIA
4a Pista: Capital del regne de l'Elam, a la
vora del riu Ulai"
3a Pista: "En aquesta ciutat, que avui ja no
existeix, un rei persa hi tenia establert el
govern central i regnava sobre 127
provincies "
2a Pista:"Un llibre sencer de la Biblia passa en
aquesta ciutat"

1a Pista: Ciutat de l'Antic Testament.

ATENCIÓ PASTORAL
Les persones que desitgin mantenir una entrevista amb el pastor Melero, truqueu al
630113463 per poder concretar dia i hora.

