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

l’Elisabeta), mare de la Rosa, Susan W, Maria C.
∗ Per les persones grans de la comunitat.
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗ Per les famílies que passen temps difícils.
∗ Perquè el Senyor doni saviesa al pastor, als diaques i als germans i
germanes que dirigeixin els ministeris de la comunitat.
∗ Per les persones que pateixen per causa de conflictes: violència,forces de la
natura, guerres... Líbia, Japó...
∗ Gràcies perquè RIE va superant els moments difícils.
∗ Perquè malgrat tot podem mirar el món amb esperança

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

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

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;
Àngela R. 646211050; Xavier N, 650439796;

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

Número 1268

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!
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17 d’abril//24 d’abril

ANIVERSARIS

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

y tranquilidad.

Perquè puc servir-te

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

Hem sentit la necessitat de confessar:
Que desitjo no criticar a ningú.

Perdona Padre mi
orgullo y tozudez.

Que vull ser més fidel i
entendre millor la Paraula.

Tenir poca voluntat i constància
La meva poca humilitat.
en la lectura de la Bíblia.
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Aquest són els motius de pregària que varem compartir, la vetllada del dia 8
d’abril, tinguem‐los presents ja que molts d’ells són compartits i d’altres són
necessitats de germans/es que estimem.

an e m :
Et dem

REBOST
Necessitem llaunes de tonyina. (pak3) xocolata en pols, i canviar iogurts.
Pel bon funcionament i qualitat en el servei, ja sabeu que les mans de tots/es són
necessàries i les vostres pregàries també.
Propera distribució d’aliments, classes de català i suport per estudiants d’ensenyament
obligatoris: 30-4

AGENDA

17-4 Ens visitarà L’Amparo Montagut
Pregunta mes d’abril:
19-4 Culte Unit de Setmana Santa 20h a la
Aquest mes buscarem un Rei... Bíblic.
1eebs
Pista 3:Aquest rei va rebre un oracle de
part de la seva mare, que el va instruir
24-4 Culte 11h. Només al mati.
Pista2:El
Senyor va donar dos noms al mateix
30-4 Rebost/Músics
territori, a causa de la discusió dels fills
6-5 Cine Fòrum amb sopar de germanor.
d'Israel
10-5 Diaques
Pista1: Rei d’un territori situat al desert de Sin.
14-5 Rebost
29-5 Dia de la família
CAMPAMENT PER JOVES
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Quiero pedirte por mis hijos.

DIA DEL LLIBRE

Dame vida y aire para
ver el futuro de mis
hijos y nietos

La reunió de senyores i el culte de
pregària del dijous 21-4 no es faran.

Deseo trabajar en

Por todo los proyectos. Demano la pau en el
cor dels humans.
Por nuestros hijos.
Por los que nos estan.
Mejorar mi forma de ser.
Protege a todos aquellos que no han
Consagración en nuestras
encontrado la verdad que tu nos profesas
vidas y compromiso.
y el amor que tu nos otorgas.
Por los enformos que tenemos en la
Feina pels aturats. familia, por mis hijos y mis vecinos.
Por 1eebs, una
n
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PREGUNTA ED

Deixa la ciutat i vine al camp missioner, aquesta
S’apropa el dia del llibre, des d’aquesta és la proposta que fa la UEBC als joves de 15 a
25 anys pels dies del 6 al 8 de maig. Mireu al
setmana i durant alguns diumenges podreu
taulell, sembla interessant!.
trobar o encarregar el llibre que necessiteu

a la parada de llibres que ens preparen la CULTE UNIT
Dorcas i la Myriam.
El proper dimarts dia 19 a les 20h, celebrarem
el culte de setmana santa a la nostra església.
Atenció
Aquest any ens dirigirà en Josep Bordera, pastor
del Redemptor.

ENHORABONA

Felicitem a l’Amelia i en Pasqual pel naixement
de la seva neta, el dia 15 d’abril i volem que
24 d’abril
facin arribar aquesta felicitació a l’Anna i l’
El diumenge 24-4, no hi haurà culte a Isaïes. Demanem al Senyor que els doni la
la tarda. Tindrem el culte a les 11 del saviesa necessària, per acompanyar a la petita
en aquesta aventura del viure, que tot just acaba
mati.
de començar.

