Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Oscar, Mercè R,

Artur i
Dani A, Valeri L,

Montserrat (pares de l’Artur), Alina (filla de l’Elisabeta),
Raimon R.
∗ Per les persones grans de la comunitat.
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗ Per les famílies que passen temps difícils.
∗ Pel pastor, pels diaques, pels responsables dels ministeris i per cada un
dels membres. Que units en el Senyor puguem desenvolupar les tasques que
Ell té preparades per nosaltres per l’any 2011.
∗ Per les oportunitats que ens oferirà el nou any de compartir l’amor del
nostre Déu.

Cultes

Número 1254

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.

Dijous a 2/4 de 7 de la tarda.

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

9 de gener de 2011

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;

9 de gener 2011//16 de gener 2011

Diaca de torn: Xavi N//Myriam R
Torn de porta: Ruben R//Benjami G
Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!
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RESPOSTA MES DE Desembre:

ANY NOU
2011.
BENVINGUT!
ZACARIES
I ELISABET
El 2011 ja ha arribat, segur que ens hem fet bons propòsits per millorar tot allò
que és millorable de les nostres vides com a persones.
Fa un parell d’anys varem iniciar com a comunitat un camí pel desert, un
impàs , un temps de reconstrucció, evidentment no volgut ni desitjat, per cap de
nosaltres, però les coses son com son.
Ha estat un temps de reorganització, de reflexió, d’anar endavant i tornar
enrere, d’acceptació i d’assumir la realitat que tenim.
Però,penso que ja ha arribat l’hora d’abandonar el desert, és el moment de
continuar fent via cap a la terra promesa, ja és el temps de deixar de caminar
donant voltes i mirar enrere.
Des de l’escola dominical us dèiem “entre tots ho farem tot” i també us hem dit
“ningú ocuparà el teu lloc. Tu ets necessari. Ens ho creiem i és cert.
Estem a primers de gener, com a membres d’aquesta petita església local ens
trobarem d’aquí uns dies i farem balanç de l’any que ha passat i parlarem de
projectes, iniciatives, expectatives, gestió econòmica... per aquest nou any.
Sentim com a església la necessitat de deixar el desert? Jo si.
Però que hem de fer? Ho sabem, no us diré res de nou: deixar que el Senyor
actuí, i ho faci a través nostre.
Com? També ho sabem:
- Treballant en el coneixement de la Paraula que ens il·lumina.
- Treballant en la pregària que ens uneix i ens apropa al Pare per
conèixer la seva voluntat.
- Treballant per l’església posant les nostres capacitats al servei dels
altres.
Tenim moments i espais per créixer en el coneixement de la Paraula .
Aprofitem-los
Tenim moments i espais per la pregària. Utilitzem-los
També tenim moments i espais pel servei als altres. Actuem.
I si n’hem de crear de nous creem-los.
No esperem que la comissió pro càrrecs ens demani per portar un
ministeri,oferim-nos. No necessitem títols per servir. Posem els dons que el
Senyor ens ha donat a les seves mans, amb humilitat i amor.
És el moment de sortir del desert i ho hem de fer junts amb la col·laboració de
tots i totes . Tots som necessaris, tots som imprescindibles. No et pensis que la
teva aportació és petita i insignificant, és valuosa i important. No et
menystinguis, el Senyor compta amb tu. Allò que tu no facis quedarà per fer,
quan tu no hi siguis ningú ocuparà el teu lloc.
Hem vist i sabem,perquè durant aquest temps ho hem comprovat que el Senyor
capacita aquells que el volen servir, només hem d’estar disposats.
Els canvis de rumb, no som ràpids, potser no cal córrer, tenim tota una
eternitat, però segueixo pensant que ja ha arribat l’hora de començar a

caminar cap a terra promesa, i si estem disposats ho aconseguirem amb l’ajut
del nostre Déu que ens obrirà el camí i ens marcarà el temps, nomes cal estar
disposats,... ens demana allò que es diu “compromís”.
M. A

REBOST

Continuem amb el treball quinzenal del rebost. Pel bon funcionament i servei, ja sabeu
que les mans de tots son necessàries i les vostres pregàries també.
Propera distribució d’aliments, classes de català i suport per estudiants d’ensenyament
obligatoris: 22 de gener.

AGENDA
15-1 Concert Coral Castellar del Vallès
22-1 Rebost/Assaig músics/ Concert Coral
29-1 Reunió d'església. 18h.

REUNIÓ D’ESGLÉSIA
El proper dia 29 tenim la reunió d’Església
anual. És el lloc on farem balanç de la
tasca realitzada i on tractarem el treball
anual que el Senyor té previst per la nostra
comunitat. Escollirem les persones que Déu
capacitarà per desenvolupar els diferents
ministeris i on decidirem com gestionarem
la nostra economia. També podrem parlar
de les inquietuds i neguits que tenim en el
nostre cor en el servei al Senyor i a la seva
comunitat.
TOTS SOM NECESSARIS I NINGÚ OCUPA
EL TEU LLOC.
Responsables, els informes. Gràcies.

HOSPITALITZACIÓ

PREGUNTA ED
Mes de gener:
Pista 1: Gran nació pagana de l'Antic
Testament, situada al nord d'Israel".
Us recordem que podeu participar tots/es
els/les alumnes de l’ED individualment o
amb família.

SEMINARI
Seminari per a pastors i liders de l’Escola dels
diumenges i discipulat
Ponent: Abner Flores, gerent de l’Editorial
LifeWay
Dia i hora: 15-1- 2011; de 9h a 13:15H
Lloc: IBSTE;(Ramal de la Raconada,5
Castelldefels)
Organitza: Llibreria Gospel. Ed LifeWay, Neser
i l’IBSTE

CONCERT A CASTELLAR
El proper dissabte dia 15 a les 8’30 la Coral
acabarà el cicle de concerts nadalencs
“Cantem el missatge del Nadal” a l’Església
Sant Esteve de Castellar del Vallés. Serà un
bon lloc i moment per compartir el missatge
potent de l’evangeli.

En Raimon R ha estat hospitalitzat d’urgència
al Parc Tauli. Evoluciona positivament. Si
Desprès del descans de l’època de
voleu està informats truqueu al Ruben: 636
Nadal, aquest dijous dia 13 reprenem les
536816. Preguem per ell i la seva família.

activitats.

