Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Teresa Q, la Magdalena, la Mercé R,
la Rosa i l’Artur i la mare de la Rosa , la M l’Elisabeta i la seva filla Alina, la M. Elvira,
la família Pont, en Daniel A, pel fill d’en Paco R.
∗ 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.
∗ Pel ministeri d’evangelització.
∗ Pel culte unit.
∗ Per la congregació, que estiguem ben arrelats en la Paraula de Déu i que units en el
Senyor puguem desenvolupar les tasques que Ell té preparades per nosaltres.
∗ Pels projectes de Bona Llavor Diaconia.
∗ Per cada nou dia.

Cultes

15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

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!

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

Número 1317

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

Senyores

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

Caldera

1 d’abril 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;

1 d’abril//8 d’abril
Diaca de torn: Francesc A//Angela R
Torn de porta: Gregori P//Ruben R

ANIVERSARIS
5– Pascual H

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

Fl 2,8

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

CREC-ACCEPTO-SEGUIXO

Félix Ortiz

JOAN 3:22-36
El Pare estima el Fill i ho ha posat tot a les seves mans.
Els qui creuen en el Fill tenen vida eterna, però els qui es neguen a
creure en el Fill no veuran la vida: el judici de Déu pesa damunt
d’ells.

Sovint, a l’evangeli de Joan aquest tàndem, creure i acceptar
apareixen units. No n’hi ha prou amb creure, és necessari
acceptar. Joan 1:12 (Però a tots els qui l'acolliren, als qui creuen en el seu
nom, els ha concedit el poder esdevenir fills de Déu)

tornar a emfatitzar

aquesta idea referint-se a la vinguda de Jesús a aquest món.
Creure en Jesús és estar d’acord amb qui és Ell, quin és el seu
propòsit i quins són els seus plans per al món i per a les nostres
vides. Creure, estar d’acord, ha de portar-nos a l’acceptació del
que s’ha dit abans, és dir, a fer-ho propi, fer-ho nostre,
incorporar-ho a la nostra vida, al nostre projecte vital.
Per tant, quan crec, estic d’acord, accepto, ho faig meu. Aquests
dos passos porten a un tercer que prova la genuïnitat dels dos
anteriors, vivim de manera diferent, ens convertim en seguidors
actius de Jesús i col·laboradors amb Ell en el ministeri de restaurar
un món trencat.
Si crec, accepto. Si accepto, segueixo. Si segueixo, això es mostra
en la meva vida. Va ser Jesús qui afirmà que pels nostres fruits
seríem reconeguts.

ATENCIÓ
La reunió de Senyores i el culte de pregària del dijous 5 d’abril,
d’abril no es
faran.
El diumenge 8 d’abril.
d’abril No hi haurà culte a la tarda. Tindrem el culte a
les 11 del mati.

REBOST
Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que realitzem
quinzenalment des del 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: 14-4-12

AGENDA

PROGRAMES TV

3-4 Culte unit de Setmana Santa a les
Us recordem que cada diumenge TV2 a
18h a l’església de Castellarnau.
les 9h15’ emet el programa de les
8-4 Culte a les 11.
esglésies evangèliques Buenas Noticias.
10-4 Reunió de diaques
Néixer de Nou, al canal 33 lúltim
14-4 Rebost
diumenge de mes a les 11,15h.
15-4 Conferència ED. “Operació
LA PREGUNTA DE L’ED
multiplicació”. F.Melero
16-4 Cet reciclatge; hora: 10’30 a la Reposta mes de març:
Personatge bíblic: HABACUC
nostre Església; Ponent: Jaume
Pel mes d’abril tornem a buscar un altre
Triginé
personatge
Pista 1:
21-4 Assaig músics
1 Dona que vivia en un poble molt
a prop de Jerusalem

CULTE UNIT
El proper dimarts 3 d’abril a les 20h,
celebrarem el Culte Unit de Setmana
Santa a l’església de Castellarnau. La
meditació de la paraula anirà a
càrrec del nostre pastor Francisco M.

Us animem a participar!

DIA DEL LLIBRE
S’apropa el dia del llibre, aneu pensant
quins títols podeu encarregar, per
vosaltres i per regalar. Des de el fulletó,
podeu fer recomanacions.

LECTURES BIBLIQUES PER AQUESTA SETMANA

Proposta per aquesta setmana
Tema: La Pregària
Dll, Jer. 42,1-2.; Dm. Salm 55,16-17.; Dc. Pro. 14,29-33.;
Dj. Lluc 18:1-14; Dv. 1 Reyes 8,44-45; Ds. 2Co.12:7-9.

