Pregària
∗Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Àngela, Artur, Rosa, Oscar,

Nicolas; Mercè R, Raquel R, Núria E, Ivan N.
∗Per les persones més grans de la comunitat.

25 d’abril de 2010

∗Pels nois noies de la nostra comunitat.

Número 1218

∗Per les persones que viuen lluny de la seva terra i dels seus familiars.
∗Pel Consell de diaques i el pastor.
∗Pels diferents ministeris de la comunitat i els seus responsables.
∗ Per les esglésies de SBD.
∗ Per les famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de

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!

consol.

Cultes
Diumenge: Escola Dominical a les 11 del matí
Culte de Predicació a les 6 de la tarda
Dijous: Culte de pregària a les 8 del vespre

Corals
Al.leluia: Diumenge a les 8 del vespre
L’Estel: Diumenge a 2/4 d’1 del migdia

Senyores
Dijous a les 2/4 de 7 de la tarda.

Beneficiència
-Repartim roba i aliments
- Esmorzem
-Classes de català i cuina
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí

Diaques

Caldera
Grup de pregària

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.

Francesc A,609475704;
15 min. abans de l’Escola Dominical i del
Amadeu G, 6206030042;
culte.
Xavier N, 650439796; Marta P, 687718941;
Lloc:Guarderia .
Myriam R,676233434;

25 d’abril//2 de maig

ANIVERSARIS:

Diaca de torn: Amadeu G//Paco A

26 Maria C

Torn de porta: Gregori P//Ruben R

Daniel E
28 Maria Lluisa M

En aquell moment, joiosament exultant en l'Esperit Sant,
exclamà: "Et beneeixo, Pare, Senyor del cel i de la terra,
perquè has amagat aquestes coses als savis i entesos i
les has revelades als més petits. Sí, Pare, perquè així ho
has volgut.
Lluc10,21

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

Fidel Caralt

Poc a avanç de dir aquestes paraules, Jesús s’exclamà de la actitud
dura i freda que havia trobat a Galilea. ¡Ai de tu Corazín, ai de tu
Betsaida! Ell havia fet grans miracles en aquelles ciutats i demostrat
amb poder que el seu missatge era veritable, però la resposta dels
seus ciutadans havia estat de completa incredulitat.
Lamentablement em recorda l’actitud freda i incrèdula de la gent
del nostre temps i de les nostres ciutats. Diem que tenim una
cultura cristiana, però fa temps que hem oblidat Crist. Massa
preocupats en el nostre benestar familiar i social com per dedicar
temps a cercar la veritat i el sentit de la nostra existència. Massa
confiats en els bens materials d’aquest mon com per adonar-nos de
la necessitat del
proïsme. Disposats a racionalitzar qualsevol
qüestió que tingui a veure amb l’esperit o amb l’existència de Déu,
per no haver de reconèixer la nostra deixadesa i patir mal de
consciència. Massa orgullosos per reconèixer els nostres errors, per
penedir-nos davant del Creador i per permetre que Ell ens digui
com hem de viure. Ja som adults per aquestes coses, diem.
Jesús, una vegada, va posar com a exemple un infant i va dir: Us
ho asseguro, si no torneu a ser com els infants, no entrareu pas al
regne del cel.
Els infants es caracteritzen per la seva senzillesa i despreocupació,
per la seva manca de prejudicis, per la seva capacitat de creure i
estimar. I amb aquestes paraules Jesús ens està dient que si volem
estar en pau amb ell hem de començar per humiliar-nos, reconèixer
la nostra duresa de cor i els nostres prejudicis, i obrir-nos a Déu
com ho faria un infant. Deixar a banda el nostre orgull per confiar
en Ell amb tota senzillesa.
Entenc que no és pas fàcil per al nostre caràcter orgullós i vanitós,
però, mentre seguim instal·lats en el nostre orgull i egoisme,
seguirem amb la nostra ceguesa i no ens adonarem de tot el que
Déu ens vol donar. El camí per tornar a Déu no són els nostres
propis esforços ni les nostres virtuts. És el reconeixement de la
nostra incapacitat i la fe en l’obra i en la persona del Crist.

REBOST
No oblideu que continuem treballant en el servei del rebost quinzenalment. La
teva col·laboració i participació continua essent necessària per realitzar les
diferents tasques: distribució i/o emplenar el rebost amb aliments.
Propera distribució:13-5-2010

TAULER D’ANUNCIS
En el tauler d’anuncis trobareu
informació per preparar unes bones
vacances.
COMPASSION
Yo soy Haiti. Campanya d’ajuda als
infants
d’aquest
país.
Www.compassion.es

AGENDA
27-4 Conferència 17’30h Elisabeta
Pelmus; Sol i Padrís 56-58
1-5 Excursió unida a Palau Solità i
Plegamans.
13-5 Rebost. Manteniment
16-5 Culte especial
22-5 Rebost. Assaig músics
23-5Dia de la família
30-5Dia de la música

ADREÇA
Adreça interessant:
Yotube/Rob Bell Nooma

DIA DEL LLIBRE
Avui és l’últim diumenge de la
parada de llibres. Hi tenim coses molt
interessants!

PREGUNTA DE L’ED
PERSONATGE BÍBLIC
3a PISTA: Apareixen molts amb
aquest nom i és exclusiu de l'Antic
Testament
2a PISTA: És el rei, màxim mandatari
d’un territori, una nació.
1 PISTA: Persona que en poques
ocasions se l’anomena pel seu nom
propi.
RANKING TAULELL D’ANUNCIS

RECOLLIDA DE MATERIAL
Missions internacionals UEBE està fent
una recollida de material escolar per
les esglésies i les escoles que tenim a
Guinea. Interessats parlar amb
Myriam R

ATENCIÓ PASTORAL
Telèfon per contactar amb el pastor
Melero: 630113463.

Si teniu noticies, comentaris, o coses que us semblin que poden ser
interessants per compartir ens ho feu arribar al mail de l’església:
fulleto@1eebs.com MOLTES GRÀCIES!

