Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Oscar, Mercè R, Núria E, Artur i
Montserrat (pares de l’Artur), Susan Woodcock (pastora Església Reformada SBD),
Alina (filla de l’Elisabeta)
∗ Per les persones grans de la comunitat.

24 d’octubre de 2010
Número 1243

∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗ Per les famílies que passen temps difícils. Especialment per la família de la
Núria S. cosina de la Maria C.
∗ Pel ministeri d’evangelització, pel culte de la Reforma.
∗Per l’escola dominical: mestres i alumnes
∗ Pel ministeri de les Corals i els seus cantaires.

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

Benvingut!
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!

∗Per les famílies que han perdut us ésser estimat i tenen necessitat de consol.

Cultes

Senyores

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

Beneficiència

-Repartim roba i aliments
- Esmorzem
-Classes de català per adults amb guarderia.
- Fem deures (per nens/es de primària)

Caldera
Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

Atenció pastoral

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

Diaques

Dijous a 2/4 de 7 de la tarda.

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

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

Francesc A, 609475704;Amadeu G, 620603042; Xavier N, 650439796;
Marta P, 687718941; Myriam R,676233434;

24 d’octubre// 31d’octubre

Diaca de torn: Myriam R/Paco A
Torn de porta: Joan F i Ruben R/ Gregori
Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!

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

El sermó de la muntanya. Les benaurances
(Mt,5,1-12) (Lc 6,20-23)
Veient l'aglomeració, va pujar a la muntanya. S'assegué i se li van apropar els
deixebles.
I prenent la paraula els instruïa així:
"Feliços els pobres en l'esperit, perquè d'ells és el Regne del Cel.
Feliços els afligits, perquè seran consolats.
Feliços els humils, perquè posseiran la terra.
Feliços els qui tenen fam i set de justícia, perquè seran sadollats.
Feliços els compassius, perquè seran compadits.
Feliços els nets de cor, perquè aquests veuran Déu.
Feliços els qui s'esforcen per la pau, perquè seran anomenats fills de Déu.
Feliços els perseguits a causa de la justícia, perquè d'ells és el Regne del Cel.
Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran i us perseguiran i malparlaran
falsament de vosaltres.
Estigueu alegres i contents, perquè la vostra recompensa és valuosa en el cel, ja que
de la mateixa manera van perseguir els profetes que us han precedit.

Així se sent un lesionat medul•lar
Campanya de sensibilització de la Marató de TV3
Aquest any la Mataró de TV3 es durà a terme el 19 de desembre i tractarà el tema de les
lesions medul·lars i cerebrals.
Com tots els anys, es convida a participar a tots els voluntaris en diferents tasques i torns
com ara:
>>Guarda-roba: Són les persones encarregades de recollir, guardar i tenir cura de les
pertinences que lliurin el voluntaris quan arribin a les diferents seus.
>>Servei d'àpats: S’encarreguen de preparar les taules amb les tovalles i el menjar.
>>Protocol: L’objectiu és l’acollida i acompanyament dels convidats de La Marató,
coordinar l’accés als telèfons i assessorar-los en la seva tasca de telefonistes.
>>Telefonistes: La tasca consisteix a respondre al telèfon de recaptació de donatius.
>>Caps de taula: Són els responsables de recollir les butlletes i aclarir dubtes, de la filera
de telefonistes que els assignen.
>>Runners: Són els encarregats de completar el circuit de les butlletes i la logística.
>>Validadors: Reben totes les butlletes amb donatiu i són els encarregats de fer una
primera depuració de les butlletes. Cal que revisin totes les butlletes que arriben.
>>Verificadors: La tasca que han de dur a terme és la de verificar puntejant els números

REBOST
Necessitem: oli de girasol, oli d’oliva, tomàquet fregit (400gr), llegums cuits(vidre), cafè i
xocolata, i com sempre les vostres mans i pregàries. La col·laboració de tots/es és
necessària. Propera distribució d’aliments, classes de català i suport per estudiants
d’ensenyament obligatoris: 30-10

AGENDA
24-10 Escola Dominical . Taller
d’evangelització a càrrec d’en Francisco
Melero
30-10 Rebost /Assaig de músics
Culte de la Reforma, Església Evangèlica
Trèvol ,11h
31-10 Castanyada
6-11 Cet Reciclatge
9-11 Diaques
13-1 Rebost/Manteniment

PROGRAMES TV
El programa Buenas Noticias s’emet tots els
diumenges a les 8h 45’ a la 2 TVE.
Néixer de Nou, a les 10h10’, al 33 proper
dia 31-10

CET
Cet– Reciclatge
Seminari I
Tema: Llei i reglament llocs de culte
Ponent: Montserrat Coll
Dia i lloc: 6-11 IEB Badalona a les 10h

LA PREGUNTA DE L’ED
PERSONATGE BÍBLIC
Pista 4: La seva mare era de Jerusalem
Pista 3: Va haver de viure aïllat, doncs va
patir la lepra fins que es va morir.
Pista 2:Quan va accedir al tron tenia els
mateixos anys que capítols té un dels quatre
evangelis
Pista 1:Rei de Judà. Va accedir al tron bastant
jove.
Us animem a participar a tots i a totes els/les
alumnes de l’ED, individualment o amb la
família.

CASTANYADA
El diumenge 31 dia de la castanyada estem
organitzant un sopa de tardor amb moniatos,
castanyes, panellets..., per desprès del culte.
Els qui estigueu interessats aviseu a la M.
Antònia o al Paco

CALENDARIS
L’Anna M ja té els calendaris de la Buena
Semilla pel proper any. És una eina útil per
compartir l’evangeli.

Les tasques de voluntariat es realitzaran el dia 19 de desembre, en cinc torns de tres hores i
mitjà de durada, a partir de les 10h del matí fins a les 01:00h de la matinada.

de butlleta i els imports introduïts amb els reals.

Si estàs interessat en participar-hi, omple el formulari d’inscripció i

>>Servei d’ordre: L’equip de servei d’ordre és el responsable d’ajudar a fer els

envia’l a ove@consellevangelic.cat abans del 14 de novembre.

moviments de voluntaris per dins les seus.

Recorda que servir als altres és una benedicció.

