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
persones, el projecte, les llars...
∗ Pel projecte Bona Llavor Diaconia.
∗ Per l'oportunitat de poder servir al Senyor cada dia.
∗ Per les benediccions de cada dia.

Cultes

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

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

Benvingut!

Senyores

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

Corals

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

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;

20 de novembre / 27 de novembre
Diaca de torn: Amadeu G/Xavier N
Torn de porta: Gregori P/Ruben R
2a de Co 13,11

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

INTRODUCCIÓ DEL PROGRAMA
III Jornada de Portes Obertes als Centres de CulteCulte-2011
Sabadell és una ciutat amb una llarga tradició històrica en relació amb la
diversitat de creences i conviccions, on conviuen persones, entitats, col·lectius,
comunitats religioses o conviccionals heterogènies. Els col·lectius religiosos,
contemplen i atenen la dimensió transcendent i la dimensió social de la
persona, a partir de diversos valors i creences religioses lligats i relacionats
amb valors humans molts cops semblants, per no dir iguals, assumits com a
universals.
Des de Sabadell estem compromesos en aquesta construcció col·lectiva d’una
societat ètica, amb unes bases morals sòlides que ens permetin afrontar els
nous reptes de les persones que volem conviure juntes. És per això que al
mes de març de 2011 vam elaborar, de manera participada amb la
ciutadania, el
Pacte pels Valors de la Convivència. Vam ser capaços de definir
conjuntament els valors que considerem fonamentals per a la convivència.
Aquests valors
són: el respecte actiu, la justícia i l’equitat, la llibertat, l’esforç i la disciplina,
la confiança, l’amor i l’estima, l’hospitalitat, l’austeritat, la responsabilitat i
l’optimisme.
Enguany les comunitats, conjuntament amb l’Ajuntament de Sabadell, us
presentem la 3ª Jornada de Portes Obertes als Centres de culte, amb la
voluntat
de consolidar aquest espai de diàleg i convivència entre la ciutadania i les
religions presents a la ciutat, fent especial incís en el valor de L’OPTIMISME,
amb la voluntat que aquest transcendeixi a totes les dimensions de la vida
comuna a la ciutat. Volem fomentar l’autoestima de les persones per
aconseguir un entorn positiu en el qual existeixin espais per a l’alegria i
l’esperança en el futur. Sent optimistes aconseguirem que la bona
convivència sigui, també, sinònim de felicitat.
És en aquest sentit que us convidem a participar en els diferents actes
inclosos en el programa que us detallem i que entreu a les comunitats que
amablement obren les seves portes a tots vosaltres.

REBOST I EL GRAN RECAPTA

25 i 26 de novembre són les dates escollides per fer la recollida d’aliments d'engany.
Necessitem la vostra col·laboració. Coordina Àngela
El mateix dissabte tenim distribució d’aliments, necessitarem més mans, les aportacions
d’aliments i les vostres pregàries. Gràcies a tots/es per la vostra col·laboració. Propera
distribució: 26-11-11

AGENDA

RIE

22-11 Conferència: Solucions espirituals a la El dijous 1 de desembre els nens i nenes de RIE
crisi actual a les 19h. Auditori Parròquia Sant passaran la tarda amb les senyores. Hi sou tots
convidats. Ja s’ha acosta Nadal i com cada any el
Francesc. C Santa Cecília,5
24-11 Conferència: Els reptes de la laïcitat a grup de senyores farà arribar uns regals als nens i
nenes de la residència. Al fons del temple s’ha
la Cat actual. Hora: 19’30. C Industria,18
col·locat la capseta per que tots i totes poguem fer les
25 i 26 Gran Recapta
nostres aportacions.
26-11 Rebost/Arca
Arca de Noé 18h Centre Cívic
INICIATIVES PRO-TEMPLE
Can Rull.
1-12 Visita dels nens/es de RIE. 2/4 de 7.
Els beneficis de la Llibreria en les vendes de la
8-9-10 de desembre III Congrés protestant. campanya de Nadal es destinaran a proTemple.
Lloc: Església Unida de Terrassa.
L’estona del café, podeu col·laborar portant:
10-12 Concert Rubí
galetes, café,llet,pastes, sucs...
15,16,17 La meva Esprança
El que recollim a la capseta també va per les
obres.
18-12 Culte especial
25-12 Culte de Nadal
26-12 Festa Escola Dominical
31-12 Sopar de Cap d’any

la meva esperança

passat divendres uns quants germans/es ens
LA PREGUNTA DE L’ED El
varem trobar per fer una Trobada de pregària.
Pel mes de novembre busquem:
El tema era el projecte “La meva Esperança”.
UN PERSONATGE BÍBLIC
Varem reflexionar sobre el text: 1Co 9,16-23.
Pista 3: Va arribar a Jerusalem a l'any 7è Els qui hi varem participar donem gràcies al
Senyor per l’oportunitat que ens va donar de
del regnat del rei Artaxerxes de Pèrsia"
Pista 2: Va tornar de Babilònia amb els poder compartir aquest moments de pau,
tranquil·litat i complicitat amb els germans i amb
exiliats"
el nostre Déu.
Pista 1:Apareix
a partir del capítol 7 del
1
seu propi llibre.
ALTA DE MEMBRESIA
Us animem a participar !.

Els nostres germans Marta S i Francisco M, han
demanat l’alta de membresia a la nostra
comunitat.

