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

Número 1245

∗ 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. Haití, Indonèsia.
∗ Pel ministeri d’evangelització. Diumenge 21 de novembre.
∗ Pel ministeri de les Corals i els seus cantaires.
∗ Per la joia d’un nou dia.

Cultes

7 de novembre de 2010

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!

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;

ANIVERSARIS

7 de novembre//14 de novembre

9 Maria G

Diaca de torn: Xavi N/ Myriam R

11 Nuria P

Torn de porta: Paco A/ Ruben R i Joan F

Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!

Filipencs 4,13
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

LA BALLARINA

Marc 9,23

Una jove havia fet classes de ballet tota la seva infància, i havia arribat el
moment que se sentia preparada per a convertir la seva afició en professió.
Desitjava arribar a ser una primera ballarina i volia comprovar si posseïa
les qualitats necessàries, de manera que, quan va arribar a la seva ciutat,
una gran companyia de dansa va anar al teatre i va parlar amb el director.
-Vull arribar a ser una gran ballarina-, li va dir, -però no sé si tinc el talent
necessari o quines qualitats manquen per a aconseguir-ho-.
-Fes-me una demostració, li va dir el director. Però tot just havia ballat uns
segons, la va interrompre, movent el cap en senyal de desaprovació.
-No, vostè no té les condicions necessàries-, li va dir.
La jove va arribar a la seva casa amb el cor estripat, va llançar les sabatilles
de ball a fons d'un armari i no va tornar a calçar-les mai més. Es va casar,
va tenir fills i quan van ser una mica grans, va començar a treballar com
caixera en un supermercat.
Anys després va assistir a una funció de ballet i a la sortida es va topar amb
el vell director, ella el va saludar i li va recordar la xerrada que havien tingut
anys abans, li va ensenyar les fotografies dels seus fills i li va comentar que
treballava com caixera d’un supermercat, però al final, abans d'acomiadarse, li va preguntar.
-Com va saber tant ràpidament que jo no tenia condicions de ballarina?
-Ahhh! Gairebé no la vaig mirar quan va ballar davant meu, només li vaig
dir el que sempre. No vostè no té les condicions necessàries-, li va contestar.
-Però això és imperdonable! va exclamar ella, vostè va arruïnar la meva
vida, hauria pogut arribar ser la primera ballarina! -No ho creo, va
respondre el vell mestre. Si haguessis tingut els dots necessaris i una
veritable vocació per a ballar, no hauries posat cap atenció al meu
comentari.
“Sens dubte, si et creus perdut, estàs perdut i si creus que no pots, no
podràs. Si vols fer alguna cosa però ho creus impossible, no crec que
triomfis mai. En la vida no només el valent o el ràpid triomfa, al final el qui
venç és el qui creu que és possible”

REBOST
Necessitem: Xocolata en pols per la llet en pots de 250 gr, oli d’oliva, 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: 13 de novembre

AGENDA
9-11 Diaques
13-11 Rebost/Manteniment
20-11 Muntatge tenda
21-11 Tenda Haiti. Culte 18h amb la
participació d’en Daniel Banyuls

PROGRAMES TV
El programa Buenas Noticias s’emet tots els
diumenges a les 8h 45’ a la 2 TVE.

CALENDARIS

LA PREGUNTA DE L’ED

Pel mes de novembre,FEINA O OFICI
Pista 2: Un important jueu, fill de la
deportacio a Babilonia, va exercir aquesta
feina, que, de fet, era un carrec de
confiança".
Pista 1: Feina realitzada normalment per un
home a les corts orientals de l’Antic Testament:
Us animem a participar a tots i a totes els/les
alumnes de l’ED, individualment o amb la
família.

ABSIDE

El diumenge 21 de novembre tindrem
L’Anna M ja té els calendaris de la Buena
plantada al pati de l’Església, aquesta tenda
Semilla pel proper any. És una eina útil per
amb una exposició de 50 fotografies del
compartir l’evangeli.
treball realitzat Haití. Farem un jornada de
portes obertes per totes aquelles persones que
vulguin conèixer la tasca que s’està fent des
20 de novembre, des de les 10 al Col·legi de la Fundació Abside. Al culte de la tarda
tindrem la participació d’en Daniel Banyuls.
Salecians Sant Joan Bosco d’Horta.
Lema: Pedres Vivas. Participació en els tallers
d’en Marcos Vidal, Ruth Giordano, Roberto
Velert...

LLIBRES
S’apropa Nadal i potser necessites llibres,
bíblies, música cristiana... parleu amb la
Dorcas i us ajudarà.

