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, Francisco 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’Escola dominical: mestres i alumnes
∗ Pel grup de senyores i el culte de pregària
∗ Pel ministeri d’evangelització
∗ Per l'oportunitat de poder servir al Senyor cada dia.

Cultes

Número 1292

2/4 de 7 de la tarda

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!

15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

Corals

...qualsevol que està unit a Crist,

2 C
o 5
,17

Bona Llavor
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

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

Benvingut!

Senyores

Diumenge: Escola Dominical 11h matí.
Culte d'adoració 18h
Dijous: Culte de pregària 20h

Al·leluia: Diumenge a les 20h
L’Estel: Diumenge 2/4 1 del migdia

Diaques

2 d’octubre de 2011

Atenció pastoral

és una nova creació;

tot allò antic ja ha passat,

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;

2 d’octubre//9 d’octubre

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

i una nova realitat s’ha fet present.
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

PARAULES QUE DEFINEIXEN LA MEVA FE.
Crist és la meva manera d’entendre Déu i de creure-hi. Fora de Crist
sóc ateu, o agnòstic, o deista. No tinc res. O només em tinc a mi
mateix ; però estic en la foscor més profunda. Puc imaginar-me un
Ésser superior, una Causa Primera, un Déu ex-maquina, però en res
no m’ajuda, i de res no em salva. Crist és el meu punt de referència
encara que no nego ni afirmo que n’hi pugui haver d’altres. En Ell he
trobat un camí de vida i, tot respectant altres opcions, per a mi és
l’únic camí. No n’hi ha cap altre que doni plenitud a la meva
existència.
Quan dic Crist em refereixo a Jesús, el personatge històric del que en
tinc notícia pels evangelis i el testimoniatge de l’església; però la meva
referència és sobre tot al Crist actual, el de la fe, que és present al
món i es manifesta en els creients. Crec en la seva acció i en la
possibilitat de viure en una relació personal d’amor amb Ell. En Crist
hi veig la imatge que jo mateix porto. Trobar-lo és trobar l’Altre, el Tu
etern que em confronta i m’obliga a prendre decisions. És l’exigència
del bé i el rebuig de tota mena de mal. És camí nou de renovació vers
una nova forma de viure en una direcció diferent. Camí de trobada
amb els altres, els que són com jo, per superar les relaciones
trencades i encetar-ne de noves basades en l’amor i la solidaritat. Mai
no el trobo sol, el Crist, sempre és amb els altres i, si el vull servir, en
mana de servir els que tinc al costat.
Trobar-lo ha significat també trobar-me, com a persona humana,
com a creació de Déu, com ésser estimat. Ara sé d’on vinc i on vaig.
La meva vida, en Ell, ha trobat el seu sentit. Vinc d’Ell i vaig cap a Ell.
La seva presència a la meva vida m’ha permès de seguir un camí de
renovació, d’humanització, de vida nova. Camí de cel. Encara no he
arribat, però estic en el camí de tornada a la Llar, a la casa del Pare,
on dia a dia gaudeixo de la seva companyia.
Enric Capó

REBOST
Ja sabeu que del Banc rebem 11 productes , d’altres els posa el Rebost Solidari i les
nostres aportacions fan que els lots que lliurem siguin més complerts i puguin tenir allò
que considera bàsic. Portem: 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 15-10-11

LA PREGUNTA DE L’ED

AGENDA

REPOSTA del mes de setembre:

8-10 CET Barceloneta. L’art de comunicar el

Buscàvem un deixeble del
Senyor. MATEU-LEVI
Pel mes d’octubre: busquem una

Missatge.
9-10 Culte d’adoració amb la participació d’en
Narciso Nuñez
15-10 Rebost/ Castellarnau, Presentació Pla

ciutat
d’acció a les 18h
Pista 1: Gran ciutat localitzada a 16-10 Culte d’adoració amb la participació
d’en Roberto Velert
la Grècia continental.
Us animem a participar .

23-10 Culte d’adoració amb la participació

OPERACIÓ

29-10 Rebost

El passat dilluns en Francisco M va
ser operat. Gràcies al Senyor tot ha
anat molt bé i s’està recuperat a
casa.

Dissabte 15 a les 18h a l’Església de

CET
Formació: Comunicar el missatge
avui. Curs fàcil i pràctic per ajudarte a predicar i/o ensenyar la
Paraula d’una manera adequada
per la vida actual.
Lloc: Església Barceloneta. Ginebra
35
Dissabtes 8 i 15 d’octubre, de 10
a13’30

d’en Diego Martínez

PLA D’ACCIÓ 2011
Castellarnau es celebrarà un culte unit i es
presentarà la proposta d’acció 2011-2021 pel
Consell Evangèlic.

PROJECTE MI ESPERANZA

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

