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: violència,forces de la
natura...
∗ Per les benediccions que rebem cada nou dia.

Cultes

Número 1258

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 .

Feliços els humils,
ells posseiran la terra.

Atenció pastoral

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

Diaques

6 de febrer 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; Myriam R,676233434; Amadeu G, 620603042;
Angela R. 646211050; Xavier N, 650439796;

6 de febrer//13 de febrer

Diaca de torn: Xavi N//Myriam R
Torn de porta: Gregori P//Ruben R

ANIVERSARIS
10 Concha
12 Albert M

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

Mateu 5,5
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

RESPOSTA MES DE Desembre:

LA HUMILITAT ZACARIES
COM IA
ACTITUD DE VIDA
ELISABET
Fidel Caralt

Si jo hagués pogut votar, ho hagués fet en aquest ordre: Xavi, Iniesta i

REBOST

Continuem amb el treball d’ajut,assistència i acompanyament que realitzem quinzenal

Messi. Però haig de reconèixer que qualsevol dels tres s’ho mereixia. Perquè
tots tres són cracks del futbol. Gairebé tothom ha estat d’acord que, a

des del rebost. Necessitem llaunes de tonyina.( packs de 3).Pel bon funcionament i
qualitat en el servei, ja sabeu que les mans de tots/es son necessàries i les vostres

banda de ser bons futbolistes, són persones senzilles i humils que no van de

pregàries també.

súper estrelles i que, sobretot, treballen en equip. Aquesta actitud ens

Propera distribució d’aliments, classes de català i suport per estudiants d’ensenyament

agrada perquè ens fa més propers a ells.
Hem d’admetre que la humilitat no és una virtut gaire estesa en aquests

obligatoris: 19-2

temps. En canvi, l’orgull, la vanaglòria, la cerca de l’èxit i l’enriquiment
personal són llums que ens enlluernen i que de vegades ens ceguen.
Jesús va dir: feliços els humils, però molts interpreten aquesta humilitat com
una demostració de feblesa. I es pregunten: Cóm pot ser feliç un dèbil o
apocat, si en aquesta vida has d’anar traient pit perquè no et trepitgin? Però
he de dir que Jesús no ens està parlant de temperaments o caràcters,
(cadascú és com és). Jesús ens parla d’una actitud. Una actitud que ens
posa de peus a terra, reconeixent el que som i el que no som. Les nostres
virtuts i mancances; la nostra realitat.
En Gandhi va dir: Hom ha de ser tan humil como la pols per poder
descobrir la veritat.
La veritat pot ser dura, però sempre és sanadora. Jesús va dir: Coneixereu
la veritat i la veritat us farà lliures.
Aquesta actitud ens apropa a Déu, perquè si volem conèixer Aquell que és
la veritat, el primer que ens cal és humiliar-nos davant d’Ell. Reconèixer el
nostre orgull, la nostra vanaglòria, la nostra vida sense Ell. Com diu la
Bíblia, admetre els nostres pecats, demanar perdó i creure en Aquell que és
el camí, la veritat i la vida.
Ell tenia totes les raons per ser honorat i servit, quan va estar entre
nosaltres, però la seva actitud va ser de servir i donar la vida per tu i per mi.
Amb aquesta actitud de vida, Jesús ens ensenya que el camí per retrobarnos amb Ell és la humilitat.

AGENDA

PREGUNTA ED

8-2 Diaques
Resposta mes de gener:
12-2 CET/Wow quina nit!
BUSQUEM UN PAÍS- ASSIRIA
19-2 Rebost
Pel mes de febrer, concurs a nivell expert:
20-2 Culte especial amb la participació
BUSQUEM UNA PARAULA
d’en Francisco Cegarra Director CERMA–
PISTA 1: Paraula aramea usada al Nou
SBD
Testament, sense traduir.
27-2 Nèixer de Nou 10h20 Canal 33
Us recordem que podeu participar tots/es
els alumnes de l’ED individualment o en
NIT DE LLOANÇA
família.

HEM PARTICIPAT
31-1-11 Assemblea del Rebost Solidari. Hi van
assitir 2 persones de L’Església coma
representants de Bona Llavor Diaconia. Es van
aprovar els comptes anuals i l’informe de
Gestió. També va ser anomenada la nova
Junta i l’Angela R en forma part amb el càrrec
de secretària.
4-2-11 Sabadell per la Salut i els Serveis
Socials
5-2-11 CET Seminari sobre El Reglament dels
llocs de culte amb en Pau Simarro assessor de
UNA MICA MÉS D’INFORMACIÓ la FEREDE.
CERMA, Centre Evangélic de Rehabilitació al Marginat, té la seva seu a Sabadell i aquesta és la seva adreça: http://www.ongcerma.com

