Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la 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,
l'àvia de la Sònia i mare d’en Joan, Teresa Q, M. Elvira, Rafael Maye (Piedra de ayuda)
∗ 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.
∗ 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 1311

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

19 de febrer 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;

19 de febrer//26 de febrer
Diaca de torn: Myriam R//Francesc A
Torn de porta: Joan F//Benjamí G

ANIVERSARIS
22 Lois G
25 Gregori P
Salm 62,5

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'arca de No

è

Jose luis prieto

UN
No perdis l'arca.
DOS
Recorda que no estàs sol a l'arca.
TRES
Planifica. No estava plovent quan
Noè va construir l'arca.
QUATRE
Estigues en forma. No saps quan, si als 60 o als 80 anys, algú pot
demanar-te que facis alguna cosa realment important.
CINC
No escoltis les crítiques; tu segueix amb la feina que t'han encarregat.
SIS
Construeix el teu futur en terres altes.
SET
Per raons de seguretat: Viatja en parella!
VUIT
La velocitat no és sempre un avantatge. Els llimacs estaven a bord
amb els felins.
NOU
Quan estiguis estressat, flota durant una temporada.
DEU
Recorda, l'arca va ser construïda per principiants, el Titànic per
professionals.
ONZE
No et preocupi la tempesta, sens dubte arribaràs, Déu està al timó.
DOTZE
Quan estàs amb Déu, sempre hi ha un arc de Sant Martí esperant.

REBOST
Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que realitzem
quinzenalment des de el rebost. Pel bon funcionament i qualitat del servei la vostra
col·laboració i recolzament són necessaris per seguir realitzant aquesta tasca al
servei del qui ho necessita. Gràcies per les vostres pregàries. Necessitem tonyina i
formatgets. Propera distribució:25-2-12

AGENDA

CALENDARI

2 5 - 2 R e b o s t / C o n c e r t R e u s / Els responsables de ministeris i
Documental—Caixa Forum
departaments, ens trobarem el proper
26-2 Conferència ED”El simbolisme dels divendres 2 de març ens trobarem per
elaborar el calendari de les activitats de
nombres al món hebreu”
l’església.
2-3 Reunió departaments 20’30h
PROGRAMES TV
3-3 Coral Vilafranca
2 al 4 de març XIII– Seminari de Us recordem que cada diumenge TV2 a
formació UMMBE– Alacant
les 9h15’ emet el programa de les
17-3 CET-església. Redemptor
esglésies evangèliques Buenas Noticias.

LA PREGUNTA DE L’ED
Aquest mes busquem un
personatge.
Pista 3:
3 Pau li va escriure dues
epístoles.
Pista 2: Fidel seguidor de Pau.
PISTA 1 : Jove creient, fill de mare
jueva i pare grec.

El proper Néixer de Nou serà emès el dia
26 de febrer pel 33 a les 11,35

HOSPITALITZACIÓ
A la Magdalena li continuen fent proves a
l’hospital.
La M. Elvira ja és a casa seva.
Continuem pregant per elles.

Aquesta és més fácil!

INICIATIVES PRO-TEMPLE

DOCUMENTAL

25 de febrer a les 20h, al Caixa fòrum de
L’estona del café, podeu col·laborar BCN, projecció documental Historias de
portant: galetes, cafè,llet,pastes,
un sueño. Entrades: www.25f.nde.es
sucs.
Has encarregat la teva teula a la Places limitades.
Marta N?

