Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Rosa i l’Artur i la mare de la Rosa , la M
l’Elisabeta i la seva filla Alina, , l'àvia de la Sònia i mare d’en Joan, M. Elvira, la
família Pont, Rafael Maye (Piedra de ayuda), Maria C.
∗ Per les persones grans de la comunitat, que el Senyor els hi doni salut i fortalesa en
aquesta etapa de la seva vida. I que nosaltres puguem aprendre de la seva saviesa.
∗ 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 1315

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

18 de març 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;

18 de març//25 de març
Diaca de torn: Angela R/Myriam R
Torn de porta: Joan F/ Benjamí G

ANIVERSARIS
19 Gerard L
24 Nuria M

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

Mt 8,26
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

ACOMPANYATS FINS A LA MORT
Enric Capó.
Sentir-se malalt és sentir tota la debilitat humana. Sentir-se prop de la mort
és comprovar la fragilitat de la vida, la seva transitorietat. No tenim aquí
permís de residència definitiva. Hi som de pas. Només tenim un visat de
trànsit. Cap a on?
Les darreres preguntes de la vida produeixen en nosaltres el gran buit de la
or, perquè aquestes darreres coses no les podem encarregar a ningú; les
hem de fer i les hem de passar nosaltres. Els grans actes de la vida els vivim
en la soledat: naixem, emmalaltim i morim sols. Són actes personals i
intransferibles. Ningú no ens pot acompanyar. Són viatges individuals, per
a una sola persona, en els quals hem de confrontar la nostra
responsabilitat.
Podem ser acompanyants dels malalts, passar-nos hores mortes al costat
del seu llit, donar-los el consol de la nostra presència. Però hi ha uns límits
més enllà dels quals no els podem acompanyar: el dolor, la por, el trànsit
entre la vida i la mort. Tot això ho viu i ho pateix tot sol.
Només hi ha una veritable possibilitat de companyia: aquella que no es veu
per enlloc, però que es fa sentir al fons de la vida, la companyia de Jesús.
En aquella nit esgarrifosa de la tempestat en el llac, quan els deixebles
tenien por del naufragi i van veure una figura caminant sobre les aigües,
que els semblava un fantasma, la van sentir: “Sóc jo, no tingueu por”.
Però, per a sentir-la, cal ser creient. Només la fe ens dóna la possibilitat
d’entrar en el món de la confiança i de la companyia permanent. Si hem
viscut la presència del Senyor en les hores alegres i felices de la vida, ens
sentirem enfortits i segurs amb Ell a les hores de la malaltia i a la darrera
hora de la mort. “Jo sóc amb vosaltres tots els dies, fins a la fi... “.
Tots fem el mateix camí. No hi ha grans variacions. Un dia també nosaltres
ens posarem malalts i confrontarem la mort de ben a prop.
Aquell dia potser tindrem gent al nostre costat, però estarem sols amb els
nostres pensaments i la nostra temença. Penseu que en aquella hora només
us podrà acompanyar la fe i, amb ella, la presència veritablement
consoladora de Crist. La mort no és ni maca ni agradable; és el sou que
ens paga el pecat. Però el creient la pot confrontar amb gran serenitat. Sap
que, passi el que passi, la seva vida està en bones mans; les mans del
Senyor.

REBOST
Continuem amb el treball d’ajut, assitència 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
xocolata en pols, per la llet. Propera distribució: 24-3-12

AGENDA
24-3 Rebost
31-3 Rebost/Assaig músics
3-4 Culte setmana santa
8-4 Culte al mati
10-4 Reunió de diaques
16-4 Cet reciclatge
21-4 Assaig músics

LA PREGUNTA DE L’ED
Pel mes de març:
personatge bíblic.
Pista 3: Profeta menor. El Senyor li
va parlar amb paraules
Pista 2:
2 Acaba el seu llibre amb
una llarga pregària

PROGRAMES TV
Us recordem que cada diumenge TV2 a
les 9h15’ emet el programa de les
esglésies evangèliques Buenas Noticias.
Proper programa Néixer de Nou al 25 de
març a les 11,15h.

VISITA
Aquesta tarda participarà en el culte en
Rubèn Sánchez. La meditació porta per
títol “Us es necessari néixer de nou”.
Desitgem que gaudeixi d’un estada
agradable entre nosaltres tot compartint
l’amor del nostre Déu i Salvador.

INICIATIVES PRO-TEMPLE

Pista 1:
1 Profeta de l’Antic Testament
L’estona del café, podeu col·laborar
que diu una màxima fonamental
portant: galetes, cafè,llet,pastes, sucs.
pel poble evangèlic.
Has encarregat la teva teula a la Marta
Us animem a participar!
N?

LECTURES BIBLIQUES PER AQUESTA SETMANA
Us proposem un seguit de lectures diàries per meditar.
Tema: La Pregària
Dll, Mt. 6,5-13; Dm. Lluc 11,1-12; Dc. Jer 42,1-12;
Dj. Sal. 88,1-2; Dv. Pr. 14,29-33;

