Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Mercè R, Alina (filla de

l’Elisabeta), Dani A, Raimon R, pel pare de la Miriam V.
∗ Per les persones grans de la comunitat.
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗ Per les famílies que passen temps difícils.
∗ Pels germans i germanes que han decidit servir al Senyor en els ministeris
d’aquesta comunitat.
∗ Per les persones que pateixen per causa de conflictes.
∗ Per les benediccions que rebem cada nou dia.

Cultes

Número 1257

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

30 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;

30 de gener//6 de febrer

Diaca de torn: Xavi N//
Torn de porta: Gregori P//

En temps propici t'he escoltat,
en dia de salvació t'he ajudat.
Ara és el temps propici,

"

2 Corintis 2,6

ANIVERSARIS
30-1 Anna M
2-2 Sebastiana H
4-2 Elisabeth P

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

RESPOSTA MES DE Desembre:
ZACARIES I ELISABET

Raquel Reginaldo
Us heu adonat que com més grans ens fem, el temps sembla passar més
de presa? Quan era petita, em costava passar el temps. Començava el curs
escolar i semblava que mai arribés Nadal. Per Nadal ja pensàvem en
Setmana Santa, però, que tardava a arribar! Cada dia tenia quatre o cinc
assignatures, jugava al pati, feia els deures, estudiava la lliçó de l’endemà,
feia treballs manuals, aprenia a brodar i em sobrava temps per jugar a
casa. Ara em llevo el mati de bona hora i ja som a la nit i penso: però que
he fet avui? Si a penes m’ha donat temps a fer res... Comencem un any i ja
som a les vacances... i així amb tot.
No fa molt vaig llegir un article que en parlava d’això. Deia, més o menys,
que havien fet uns estudis i que la percepció de la lentitud o rapidesa de
passar el temps, estava molt lligada amb la quantitat d’anys de la persona.
La vida d’una persona és comparable a un pal llarg, clavat al terra i que li
doni el sol de costat. L’ombra que projecta és una espècie de triangle. Com
més arran de terra més llarga i a mesura que puja pel pal, es fa més curta.
Així, com menys anys hem viscut, més temps queda per viure i la percepció
és proporcional al temps que, teòricament ens queda. A mesura que ens
fem grans, ens queda menys temps i la percepció és de rapidesa.
Personalment penso que influeix el fet de que quan ets jove fas les coses
més ràpidament i per tant, durant el dia en fas moltes més. A mesura que
et fas gran, necessites el doble de temps per fer les mateixes coses.
Bé, no soc cap científica per poder opinar molt sobre el tema. Però si que
sé una cosa. No importa el ràpid que passi el temps, ni la quantitat de
coses que ens veiem en cor de fer. El més important és que el temps, sigui
molt o sigui poc, el sapiguem aprofitar ja que és una de les coses que no
es pot recuperar. Si el malgastem, ens quedarem buits, no tindrem res. El
temps és limitat per tothom, però també és un regal que ens fa el Senyor.
Saber-lo aprofitar pel be nostre, pel de tots els qui ens envolten, i en
especial per el Senyor, és el nostre goig i la nostre obligació.
Quantes vegades, al acabar una jornada m’haig que preguntar: ja s’ha
acabat el dia? però que has fet avui? I molts cops m’haig que dir: No he
aprofitat prou el temps. Hauríem de tenir la capacitat de passar balanç
cada dia de tot el que hem fet, i si no l’hem aprofitat, ser capaços de
demanar perdó al Senyor i demanar-li l’ajut per aprofitar-lo millor
l’endemà.
El Senyor ens diu que hi ha temps per tot: “Per tot hi ha el temps oportú, i
un temps per a cada cosa en aquest món... “ (Eclesiastès 3:1-8) Només cal
acceptar-lo i aprofitar-lo.

REBOST
Continuem amb el treball d’ajut,assistència i acompanyament que realitzem quinzenal
des del rebost. Pel bon funcionament i qualitat en el servei, ja sabeu que les mans de
tots/es son necessàries i les vostres pregàries també.
Propera distribució d’aliments, classes de català i suport per estudiants d’ensenyament
obligatoris: 5 de febrer

AGENDA

PREGUNTA ED

31-1 ED. Conferència Com gestionem el
nostre temps?. Francisco Melero.
5-2 Rebost / Manteniment/CET reciclatge
12-2 CET/Wow quina nit!
20-2 Culte especial amb la participació
d’en Francisco Cegarra Director CERMA–
SBD

Mes de gener: BUSQUEM UN PAÍS
Pista 4: LA SEVA CAPITAL VA SER NINIVE.
Pista 3: "Un rei d'aquest pais va ocupar
Samaria i va deportar alguns dels seus
habitants"
Pista 2: Déu el va utilitzar sovint per castigar
Israel pels seus pecats.
Pista 1: Gran nació pagana de l'Antic
Testament, situada al nord d'Israel".

MI ESPERANZA

El proper dimecres 2 de febrer, a les 18
Us recordem que podeu participar tots/es
h, presentació de la campanya “Mi
Esperanza” a l’Església Evangèlica del els alumnes de l’ED individualment o en
família.
carrer Cantàbria 31bis de Barcelona.
www.miesperanza.es

NIT DE LLOANÇA

HEM PARTICIPAT

22-1-11 VII FORUM SOCIAL—Diaconia
portada en pràctica. 4 Tallers
26-1-11: Pacte pels valors de la convivència.
On es va fer una reflexió sobre la convivència
a la ciutat i des de les diferents comunitats
religioses es feren diverses aportacions per
gaudir d’una bona convivència a la nostra
ciutat.
27-1-11: Sabadell-SUMA Programa del
voluntariat– Café associatiu. Lloc de trobada
de les diverses entitats de SBD que treballen
amb voluntaris.

