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, 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 1312

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

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

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.

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

Diaques

26 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;

26 de febrer// 4 de març
Diaca de torn: Francesc A//Amadeu G
Torn de porta: Benjamí G//Gregori P
Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!

Mateu 7,13
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

Dos camins
Fidel Caralt, pastor a Sant Joan Despí i membre del Plenari del CEC
Jesús, dalt de la muntanya, acaba de fer la seva proposta per la vida.
Els seus deixebles han escoltat el sermó per excel·lència. El Sermó de la
Muntanya. Quan estudies en profunditat les paraules de Jesús (que
trobem a l’evangeli de Mateu als capítols 5-7), t’adones que el que
Jesús ens proposa és, en realitat, la millor manera de viure. El Creador
ens ensenya la partitura magistral que, interpretada a les nostres vides,
ha de donar un so i una harmonia perfecta.
Però tota obra magistral requereix una execució també perfecta. Algú
ha dit que si fóssim capaços de viure segons les indicacions i
ensenyaments de Jesús, aquest món no seria igual, seria molt millor. La
pregunta doncs és: Som capaços?
Jesús ens parla de dos camins: L’ample i l’angost. L’ample és el camí
que porta a la perdició i l’angost ens porta a la vida. L’ample és una
gran autopista on tot sembla fàcil i on tot hi val. És un camí sense Déu.
Molts van per aquest camí. L’angost és un camí difícil i ple
d’entrebancs, però és el camí que porta a la vida, perquè és el camí de
Déu.
Hi ha gent bona en aquest món, però ho diríem entre cometes perquè,
en realitat, no hi ha ningú que sigui capaç de fer tota la voluntat de
Déu.
Qui podrà portar aquest camí? La clau la trobem en el que diu Jesús:
entreu per la porta estreta. També diu: Jo sóc la porta, qui entra a
traves de mi se salvarà. Jesús és la porta estreta. I només travessant-la
podem reconciliar-nos amb Déu.
Dóna el pas de entrar. És a dir, creu en Jesús i fes d’Ell el teu Salvador i
Senyor. Aleshores Ell serà qui començarà a transformar la teva vida i et
donarà la força i la saviesa per caminar per les seves dreceres.
Dreceres que porten a la vida.

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: 10-3-2012

AGENDA

CALENDARI

26-2 Conferència ED”El simbolisme
dels nombres al món hebreu”
2-3 Reunió departaments 20’30h
3-3 Coral Vilafranca
2 al 4 de març XIII– Seminari de

Els responsables de ministeris i
departaments, ens trobarem el proper
divendres 2 de març per elaborar i
planificar el calendari de les activitats de
l’església.

formació UMMBE– Alacant
10-3 Rebost
17-3 CET-església. Redemptor
24-3 Rebost
31-3 Rebost

PROGRAMES TV
Us recordem que cada diumenge TV2 a
les 9h15’ emet el programa de les
esglésies evangèliques Buenas Noticias.

LA PREGUNTA DE L’ED
Aquest mes busquem un
personatge.
Pista 4: Pau el va conèixer durant el
seu segon viatge missioner
Pista 3: Pau li va escriure dues
epístoles.

INICIATIVES PRO-TEMPLE

Pista 2: Fidel seguidor de Pau.
PISTA 1 : Jove creient, fill de mare
jueva i pare grec.
Aquesta és més fácil!
Us animem a participar!

L’estona del café, podeu col·laborar
portant: galetes, cafè,llet,pastes, sucs.
Has encarregat la teva teula a la Marta
N?

