Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Mercè R, la Rosa i l’Artur i la mare de la
Rosa , la Magdalena, l’Elisabeta i la seva filla Alina, en Paco R i el seu fill Joan fill, la
Sònia i en Joan, Teresa Q, familia Rial-Alasraki (Bona Nova)
∗ Per les persones grans de la comunitat, que el Senyor els hi doni salut i fortalesa en
aquesta etapa de la seva vida.
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗ Per les famílies de l’Església i les que passen moments difícils.
∗ Pel ministeri d’evangelització. Per les persones que durant aquest any han pogut
escoltar el missatge del Crist.
∗ Pel pastor, els diaques i tota la congregació, per que estiguem ben arrelats en la
Paraula de Déu i que units en el Senyor puguem desenvolupar les tasques quer Ell té
preparades per nosaltres.
∗ Pel projecte Bona Llavor Diaconia.
∗ Per les oportunitats que tenim de compartir l’amor del nostre Déu.

Cultes

Número 1308

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!

Senyores

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

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
i classes de conversa en català i castellà per adults.

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

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

Diaques

29 de gener de 2012

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;

29 de gener// 5 de febrer
Diaca de torn: Amadeu G/ Xavier N
Torn de porta: Benjamí G//Gregori P

ANIVERSARIS
30-1 Anna M
2-2 Sebastiana H
4-2 Elisabeth P

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

3,15
Col
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

La pau

Raquel reginaldo

Tinc dos “dispesers”, bé, no es pot dir que siguin “dispesers”, s’han convidat
ells sols i són molt fidels, no fallen mai. En realitat es tracta d’una parella de
coloms que van descobrir que donava, menjar i aigua als pardals i s’hi han
apuntat. Avui, mentre esmorzava, els estava mirant i he recordat uns
pensaments que vaig tenir les passades festes nadalenques. Estava escoltant
una nadala, mentre els mirava. Es tractava de “Santa Nit”, en la versió
castellana, “Nit de pau, nit d’amor”. Vaig pensar amb la poca pau que hi
ha en el món. Si escoltes les noticies, parlen molt de la pau, però la dels
països que l’han trencada, ni una paraula de cap que gaudeixi la pau.
Quan era petita, per Nadal es notava un ambient diferent, com si la gent en
general, inclús els no creients, fessin una pausa en les seves diferències i
guerres. Avui en dia, per la majoria de gent, no és més que un negoci:
vendre, comprar, rebaixes, viatges...
Tot mirant els coloms, vaig pensar que la pau sempre l’han representada
per un colom blanc, immaculat, amb una rameta al bec. Doncs els “meus”
coloms no son blancs, son de color gris. I pensant-ho bé, en el poble ni han
molts i no recordo haver-ne vist cap de blanc. Van del gris al negra, llisos o
amb taques. Sembla talment, que tal com està el mon, guerres, baralles,
crims, abusos de poder, etc. els blancs hagin pensat que no hi feien res
aquí, i hagin immigrat, però a on? si tot el planeta està igual. Pot ser, què
per culpa del comportament humà, estiguin en perill d’extinció? No fora res
d’estrany, degut al comportament humà s’extingeix la pau.
Tan fàcil que fora tot, si tothom escoltes el que ens diu la Bíblia, “El Senyor
és la pau” (Jutges 6:24) “El Senyor beneirà el seu pobla amb la pau” (Salm
29:11) “Us deixo la pau, us dono la meva pau. No us la dono com el món
la dona” (Joan:14-27), “... la pau mitjançant Jesucrist” (Fets 10:36) “Amb la
seva vinguda – Jesucrist - ha proclamat la pau a vosaltres, els de lluny, i la
pau als de prop” (Efesis 2:17) Els àngels la van proclamar quan Ell nèxia:
“Gloria a Déu a dalt del cel i a la terra PAU, a la humanitat que Ell
estima” (Lluc 2:14) Però el Senyor ja ho deia: “El cor d’aquest poble s’ha fet
insensible, s’ha tapat les orelles per tal de no sentir-hi i han tancat els ulls
per no veure-hi, ni entendre amb el cor, ni convertir-se perquè jo els pugui
guarir” (Mateu 13:15-16)
Encara que seria desitjable un món completament en pau, i són molt macos
els coloms blancs, més meravellosa és, la pau interior de tot cristià. Un cor

penedit, rentat amb la preciosa sang vessada per el nostre Senyor Jesucrist a la
creu, queda més blanc que els coloms. “Si els vostres pecats son com la grana,
seran emblanquits com la neu, si son vermells com el carmesí, esdevindran
com la llana blanca” (Isaïes 1:18), i això si que dona la veritable i perdurable
pau. Si tothom ho volgués acceptar...

REBOST

Continuem necessitant de la vostra col·laboració i recolzament per seguir realitzant aquesta tasca
al servei del qui ho necessita. Gràcies per les vostres pregàries. Necessitem tonyina.
Propera distribució:11-2-12

AGENDA

FORMACIÓ

CET– Desenvolupament personal
4-2 CET desenvolupament personal, CET–
Dia: 4-2-12 // Lloc EEB de Badalona,
Badalona,de 10 a 13’30// Assemblea
Sagunt,99//Horari de 10 a 13,30
d’església 18h.
Intel·ligència Espiritual, una introducció a
11-2 Rebost
l’estudi del que li donem aquesta denominació i
18-2 Taller teologico: Los conflictos en la com millorar aquesta competència a la nostra
vida.
iglesia—Jose Luis Suarez.Llibreria Abba
Taller Breu
25-2 Rebost/Concert Reus
Dia: 18-2-12, de 10,15a 14h. Lloc: Llibreria
26-2 Conferència ED”El simbolisme dels
Abba, Girona,7-BCN
nombres al món hebreu”
Los conflictos en la iglesia. Ponent: Jose Luis

LA PREGUNTA DE L’ED
BUSQUEM UNA CIUTAT

Suarez

ASSAMBLEA

El proper 4 de febrer tenim l’assemblea
d’Església anual. És on farem balanç de la
tasca realitzada i començarem a posar les
Pista 3: Capital d'una provincia que es línees de treball que el Senyor té per la nostra
va aliar amb Pèrsia durant el regnat del comunitat. Escollirem també les persones que
rei persa Assuer (o Xerxes).
desenvoluparan els diferents ministeris i on
decidirem com gestionarem la nostra
Pista 2: En aquesta ciutat es va trobar
un escrit sobre el temple de Jerusalem economia.
Pista1: Ciutat o ciutadella, que encara També podrem parlar de les inquietuds i
neguits que tenim en el nostre cor en el servei
existeix però amb un altre nom, que
al Senyor i a la seva comunitat.
només apareix una vegada en tota la
Biblia.

Pista 4: Ciutat que apareix al llibre
d'Esdres

INICIATIVES PRO-TEMPLE MEMÒRIES/ INFORMES
L’estona del café, podeu col·laborar
portant: galetes, cafè,llet,pastes, sucs...
FINAL TEMPORADA LIQUIDACIÓ BASAR
durant el mes de gener.

Responsables de ministeris, ja tenim
l’assemblea!.Hem de lliurar els informes anuals
a la Myriam a mà o per mail. També al podeu
enviar al mail de l’església o del fulletó.

