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 la concentració pacifica del dia 5.
∗ Per la reunió d'Església del proper 29.
∗ Pel ministeri d’evangelització. Pel projecte Mi esperanza
∗ Pel projecte en el que s’està treballant des de Bona Llavor Diaconia.
∗ Per l'oportunitat de poder servir al Senyor cada dia.

Cultes

Senyores

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

Caldera
15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

Corals

Número 1295

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!
Mt 19:16

2/4 de 7 de la tarda

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
Dijous: 2/4 de 6 Suport educatiu per infants de primària

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

Diaques

23 d’octubre de 2011

Atenció pastoral
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;

23 d’octubre//30 d’octubre

Diaca de torn: Xavier N// Paco A
Torn de porta: Gregori P//Joan F
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

L A V I DA

Raquel Reginaldo

Avui a la perruqueria he vist una revista de les que hi ha reportatges de
diversos països i coses. Con que em tenia que esperar una mica he decidit
fullejar-la, acostumen a portar alguna cosa interessant. Bé, no m’ha cridat
l’atenció cap reportatge, els ulls i la ment s’han anat a un anunci. Era un
anunci d’una marca d’embotits, i amb unes lletres grosses deia: “Mai se
sap que vas a ser en la pròxima vida. Aprofita bé aquesta.” Evidentment la
frase es referia a aprofitar menjant els seus embotits, però a mi m’ha fet
pensar amb dues coses:
1 - Deu ser trist no saber que vas a ser en la propera vida. Per sort nosaltres si que sabem que serem i a on estarem a la propera vida. Serem anomenats fills de Déu i el nostre lloc serà a la Gloria, a la presencia de Déu i
de nostre salvador Crist, el Senyor Jesús ens ho va prometre:

“Que el vostre cor no s’inquieti; confieu en Déu, confieu també en mi. A la
casa del meu Pare hi ha moltes estances, si no fos així, ¿us hauria dit que
vaig a preparar-vos-hi lloc? Si hi vaig i us preparo lloc, tornaré i us recolliré amb mi per tal que, on jo sóc, vosaltres també hi sigueu. (Joan 14: 1-3)
2 - Això no ens eximeix d’aprofitar bé aqueta vida. Si que hem de menjar,
tenim el deure de nodrir i cuidar el nostre cos, que ens ha estat prestat.
Però també, com a cristians hi ha unes altres obligacions:
Hem d’estar atents, preparats i contents esperant el Senyor, fent tot el que
ens va dir: “Vetlleu, doncs, perquè no en sabeu ni el dia ni l’hora” (Mateu

25:13) “Aneu per tot el món i prediqueu l’Evangeli a tota criatura. El qui
cregui i sigui batejat, serà salvat, però el qui no cregui, serà condemnat” (Marc 16:15-16) “Vosaltres sou la sal de la terra, però si la sal es torna insípida amb que li donaran salabror?...Vosaltres sou la llum del
món...Que la vostra llum resplendeixi igualment davant la gent, de manera que vegin les vostres bones accions i donin glòria al vostre Pare del
Cel” (Mateu 5:13-15)
Preguem al Senyor perquè ens ajudi a complir-ho i perquè moltes animes
puguin saber, igual que nosaltres, on seran en la propera vida: a la presencia del Senyor, gaudint del seu amor.

REBOST
El passat dissabte es van recollir 340 Kg d’aliments. Continuem necessitant mans, les
aportacions d’aliments i les vostres pregàries. Gràcies a tots/es per la vostra
col·laboració. Propera distribució: 29-10-11

CRIDA al voluntariat
Estem tancant el projecte de reforç per infants i d`aprenentatge del català per estrangers,
amb l’assistent social de barri. Necessitem persones per col·laborar els dijous a partir de
2/4 de sis de la tarda i els dissabtes de rebost. Coordina Àngela R.

AGENDA

BATEJOS

29-10 Rebost /Culte de la reforma 11h Han demanat batejar-se els nostres germans/es:
Unida de Terrassa// Reunió d’Església a Àngel, Carme i Lois R.
les18h.
Aquest culte de testimoni i celebració el realitzarem a
31-10 Castanyada
les 18h , el proper 6 de novembre a l’Església del
5-11
Assaig
músics
1 0 h / / Redemptor carrer Moratin 105.
Concentració,17h Plaça del Països
INICIATIVES PRO-TEMPLE
Catalans(Estació de Sants BCN)
Des de la llibreria ens informen que ja podem
6-11 Culte de batejos, 18h a l’Església del
fer les comandes de calendaris 2012 (la Buena
Redemptor. Carrer Moratin,105
Semilla i altres) i postals de Nadal, tenim les
26-11 Arca de Noé 18h dins les jornades mostres i també disposem de llibres.
de Portes Obertes, centres de culte de SBD Els beneficis de la Llibreria en les vendes de la
campanya de Nadal es destinaran a proTemple.
L’estona del café, podeu col·laborar portant:
galetes, café,llet,pastes, sucs...
Pel mes d’octubre, busquem una ciutat.
El que recollim a la capseta també va per les
Pista 4:Les
cartes als creients d'aquesta obres.
4:
ciutat ven ser escrites des d' Efes"
Pista 3: Pau els hi va escriure dues
ASSAMBLEA D’ESGLÉSIA
epístoles, En la primera mostra la seva El dissabte 29 tenim una assemblea d’església.
preocupació per les divisions de
És molt important la nostra assistència ja que un
l'església.
dels temes és la financiació de les obres.
Pista 2: Ciutat que fou visitada per Pau Tots els membres hi esteu convocats. Us esperem!
durant el segon i tercer viatge. Allà va
créixer una església.
Pista 1: Gran ciutat localitzada a la
Grècia continental.
Per participar-hi, poseu-vos en contacte amb el
Us animem a participar !.
nostre pastor o amb l’Anna Martínez, i podreu
rebre l’assessorament i la formació necessària
per desenvolupar aquesta tasca.

LA PREGUNTA DE L’ED

