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, Miquel germà de la
Roser, Joan fill d’en Paco.
∗ Per les persones grans de la comunitat.
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗ Per les famílies de l’Església.
∗ Pel ministeri d’evangelització. Pel projecte La meva esperança: per les
perosnes, el projecte, les llars...
∗ Pel projecte nou de Bona Llavor Diaconia.
∗ Per l'oportunitat de poder servir al Senyor cada dia.
∗ Per les benediccions de cada dia.

Cultes

15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

Corals

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!

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

Número 1297

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

Senyores

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

Caldera

6 de novembre 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;

6 de novembre/13 de novembre

ANIVERSARIS

Diaca de torn: Amadeu G//Myriam R

9 Maria G

Torn de porta: Gregori P// Benjamí G

11 Núria P

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

1 Pe 1,23
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

El pol·len de l’amor

Raquel Reginaldo

Acabo de llegir una frase atribuïda a l’escriptor James Russell que diu
així: “Els llibres són las abelles que porten el pol·len d’una intel·ligència
a un altre.” M’ha agradat, penso que té molta raó. M’encanta trobar
cosses que em facin pensar. Donant-li voltes he pensat: la Bíblia també
és un llibre, millor dit: és El Llibre. I he fet meva la frase canviant-la un
xic: ”La Bíblia és l’abella que porta el pol·len de l’amor de Déu d’un
cor a un altre”:

“Ja que Déu ha estimat tant el món, que ha donat el seu Fill únic
perquè tot el qui creu en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna.”
El pol·len, portat per les abelles, fa que les plantes donin flors i fruits i
escampin el seu aroma per tot arreu. L’amor de Déu portat per la
Bíblia, fa que dels nostres cors surtin les flors del Evangeli de Crist i
l’escampem per tot arreu:

“Amb tot, dono gràcies a Déu, que sempre ens porta en el seguici
triomfal de Crist i per mitjà nostre escampa a tot arreu l’aroma del seu
coneixement. Perquè som una flaire suau de Crist, per Déu” (2 Corintis
2:14-15) “Però el qui observa la seva paraula, té en ell veritablement
realitzat l’amor de Déu. En això podem conèixer que estem en Ell” (1
Joan 2:5) “Així nosaltres hem conegut l’amor que Déu té per nosaltres,
i hi hem cregut. Déu és amor, i qui viu en l’amor viu en Déu, i Déu viu
en ell” (1 Joan:4:16) “I l’esperança no falla, perquè l’amor que Déu
ens té, omple a vessar els nostres cors per l’Esperit Sant que ens ha
donat” (Romans 4:5) “Perquè estic segur que ni la mort ni la vida...ni
cap altre cosa creada, podrà separar-nos de l’amor de Déu, manifestat
en Crist Jesús, Senyor nostre” (Romans 8:38-39)
Com podem constatar cada dia, la Bíblia ens parla de l’amor que Déu
ens té. Agafem amb fe la nostre “abella” i fem que el seu “pol·len”
arribi a tots els racons del món, a tots els pobles, que creguin amb Ell i
es converteixin en nous deixebles de Crist portadors del seu gran amor.

REBOST
Continuem necessitant mans, les aportacions d’aliments i les vostres pregàries. Gràcies
a tots/es per la vostra col·laboració. Propera distribució: 12-11-11

CRIDA al voluntariat
Dijous, varem iniciar el projecte de suport per infants i d`aprenentatge del català per
estrangers. Si hi voleu col·laborar parleu amb l’Angela R.

AGENDA
6-11 Culte de batejos, 18h a l’Església
del Redemptor. Carrer Moratin,105
12-11 Rebost/CET Clàssic. 2a sessió.
Lloc Església Castellarnau. Hora: 10h
14-11CET Reciclatge a 1eebs a les 10h
Tema: Llibertat religiosa, llei de cultes.
Situació actual. Professor Guillem
Correa.
26-11 Arca de Noé 18h dins les
jornades de Portes Obertes, centres de
culte de SBD
8-9-10 de desembre III Congrés
protestant. Lloc: Església Unida de
Terrassa.

BATEJOS
Aquest culte de testimoni i celebració el
realitzarem avui a les 18h , a l’Església del
Redemptor carrer Moratin 105.
Estem contents de compartir aquest dia amb
l’Àngel, la Carme i la Lois R.

INICIATIVES PRO-TEMPLE

Des de la llibreria ens informen que ja
podem fer les comandes de calendaris
2012 (la Buena Semilla i altres) i postals de
Nadal, tenim les mostres i també disposem
de llibres.
Els beneficis de la Llibreria en les vendes de
la campanya de Nadal es destinaran a
proTemple.
LA PREGUNTA DE L’ED L’estona del café, podeu col·laborar
Pel mes de novembre busquem:
portant: galetes, café,llet,pastes, sucs...
UN PERSONATGE BÍBLIC
El que recollim a la capseta també va per
Pista 1:Apareix
a partir del capítol 7 del les obres.
1
seu propi llibre.

Us animem a participar !.
S’apropa el 26 de desembre dia que
celebrem la Festa de Nadal de l’Escola
Dominical, enguany estem preparant
una lectura de poemes i ens dirigirà la
MariaC. Si algú està interessat en
participar que ho digui a M. Antònia P.

la meva esperança
Per participar-hi, poseu-vos en contacte amb el
nostre pastor o amb l’Anna Martínez, i podreu
rebre l’assessorament i la formació necessària
per desenvolupar aquesta tasca.

