Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Mercè R, la mare de la Rosa

M, Magdalena P, M., Elisabeta i la seva filla Alina, el pare de la Rosa
Maria M.
∗ Per les persones grans de la comunitat.
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗ Per les famílies de l’Església.
∗ Per les persones que estant patint arreu del món.
∗
∗ Per l'oportunitat de poder servir al Senyor cada dia.

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.

15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

Corals
Al·leluia:
L’Estel:

Dia-

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!

1 Jn 5,14

I aquesta

Beneficiència

Atenció pastoral
Aneu preparant les veus, aviat
tornarem a la feina!

Número 1289

2/4 de 7 de la tarda.

Repartim roba i aliments
Esmorzem
Classes de català per adults amb guarderia.
Fem deures (per nens/es de primària)
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí

Caldera

11 de setembre de 2011

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

és la

confiança que tenim envers ell:
que quan demanem alguna cosa d’acord amb la seva voluntat,

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;

11 de setembre//18 de setembre

Diaca de torn: Angela R//Xavier N

Aniversaris
16 Jaime Rdz

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

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

LA CONFIANÇA

Raquel Reginaldo

Fa dies, en un reportatge de la televisió van dir que el pardals estan en perill
d’extinció, que cada any se’n comptabilitzen menys i que hi ha països que han
desaparegut del tot.
A la meva mare, igual que a mi, li agradaven molt les bestioles, de manera
espacial els ocellets; en tenia dos que se’ls estimava molt, i a més li encantava
veure els pardalets que baixaven al pati. Ja abans de saber que anaven
desapareixent, con que li feia pena que vinguessin a beures la mica d’aigua
que sortia dels gerros al regar, vaig agafar el costum de posa’ls-hi dues
cassoletes de terrissa, una plena d’aigua i l’altre de gra del mateix que
donava als nostres ocells. Primer només en venien dos, però al final ja n’hi
havia més d’una dotzena. Al principi, quan ens veien, marxaven volant, però
van agafar confiança i no es movien, de tal manera que quan la meva mare
es va posar malalta vaig passar quinze dies a la clínica fins que el Senyor se la
va endur. Al tornar a casa, tots aquells dies havia estat tancada, al sortir al
pati la meva germana i jo, vam trobar una vintena de pardals rodejant la
petita muralla que l’envolta, esperant pacientment, tot i que feia 15 dies que
no hi trobaven ni menjar ni aigua. Semblava que intuïssin que alguna cosa
havia passat. Tots es van quedar mirant-nos, confiats, sense moure ni una
ploma. Nosaltres, impactades per la seva actitud, a pesar de la tristesa, tot
seguit, els varem posar les dues cassoletes.
Ara no tinc ocells i a més han tancat el lloc on comprava l’escaiola, però cada
dia, quan esmorzo, guardo les engrunes de pa. De fet confesso que faig
trampa a favor seu i n’hi afegeixo que trenco jo, bé, es pot dir que ens
repartim una mica l’esmorzar. Un cop he acabat, surto al pati les hi tiro i els
omplo la cassoleta d’aigua fresca i neta. Son noves generacions, el
comportament es diferent, però amb el temps han après a coneixem i a
confiar en mi, ara ja m’esperen. Saben que no els faré cap mal.
No fa molt, que tots van tenir niuada, els pares venien a buscar menjar per la
parella i els petits. Quan aquests van ser suficient crescuts per començar a
volar, els portaven al meu pati, els alimentaven i els ensenyaven a buscar i a
menjar. Si mentre estaven en aquesta tasca sortia jo, no paraven, alimentar
als petits per ells és important, d’aquesta manera, les cries van aprendre a
coneixem i no tenir-me por.
Estic pensant que això és un exemple de la nostre vida amb el Senyor. Ell ens
nodreix física i espiritualment, i si l’observem, estem amb contacte amb ell

cada dia, el coneixem millor, i com més el coneixem, més confiem en Ell, Tal
com diu un càntic, “De gloria en gloria jo et veig, i com més et conec, més vull
saber jo de tu”. “Aquesta és la confiança que tenim en vers Ell: que quan

demanem alguna cosa d’acord amb la seva voluntat, ens escolta” (1 Joan
5:14) “En el temor del Senyor hi ha confiança segura i serà un refugi per els
seus fills” (Proverbis 14:26) A més, si els nostres fills veuen la nostre fe i
confiança, al igual que els pardalets fan am mi, també confiaran en Ell. “Per
tal que ho coneguin les generacions futures i perquè els fills que en naixeran,
al seu torn, ho contin als seus fills, a fi que posin en Déu la seva
confiança” (Salm 78:6-7) I si algun cop, ens sembla que no ens contesta, fem
igual que els pardalets, esperem confiats, segur que tindrem la resposta i serà
la millor per nosaltres.

REBOST

Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que realitzem
quinzenalment des del Rebost. Ja sabeu que del Banc rebem 11 productes , d’altres els
posa el Rebost Solidari i les nostres aportacions fan que aquest lots siguin més complerts
i puguin tenir tot allò que és necessari: tonyina,cacau en pols, oli d’oliva i llaunes
diverses. Moltes gràcies per la vostra col·laboració i què el Senyor renovi l’energia i la
il·lusió per continuar el dia 17-9-11
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13-9 Reunió de diaques
15-9 Reunió de Senyores i Culte de pregària
17-9 Rebost
18-9 Inici de l’Escola Dominical 11h
Culte,18h

PROJECTE MI ESPERANZA
Pels propers mesos tenim un repte important amb el projecte Mi Esperanza. Cal
que ens anem preparant. Continuem pregant i anem pensant quina pot ser la
nostra implicació, tal vegada participar en el grup de pregària, obrir la nostra llar...
Ja sabeu, per participar-hi, poseu-vos en contacte amb el nostre pastor o amb
l’Anna Martínez.
Us recordem que tenim a la vostra disposició un DVD on s’explica amb més detall
tot el projecte. Pàgina web: www.miesperanza.es

