Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Mercé R, la Rosa i l’Artur i la

mare de la Rosa , l’Elisabeta i la seva filla Alina, la Núria P, la Ruth G, Txema
germà de la Maruja, Daniel Banyuls, en Gregori P, pel fill d’en Paco R, la
Joanna F.
∗ Per les persones que han perdut la feina ( Eva LL) i les seves famílies.
∗ Per les persones grans de la comunitat, (Teresa Q, Magdalena...)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
∗ Per l’escola Dominical: mestres i alumnes.
∗Per les famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de consol.
∗Per la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya.

Cultes

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

Número 1341

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

2/4 de 7 de la tarda

Bona Llavor
Repartim roba i aliments
Esmorzem
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí

15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

Corals

Atenció pastoral

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

Diaques

16 de setembe de 2012

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.

Donar amb
alegria
2Co 9,7-8

Francesc A, 609475704; Myriam R,676233434; Amadeu G, 620603042;
Àngela R. 646211050; Xavier N, 650439796;

16 de setembre//23 de setembre
Diaca de torn: Angela R//Myriam R
Torn de porta: Ruben R//Joan F

Aniversaris
16-9 Jaime R
20-9 Filomena V– Raquel V
22-9 Carme P

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

INICI DE CURS 20122012-2013
Desprès de la parada de l’estiu, reprenem l’escola dominical i avui
realitzem la inauguració del curs 2012-2013
Hem tornat amb energies renovades, amb força, i amb il·lusió, per
realitzar la tasca que tenim encomanada. Sabem que amb la direcció i l’ajut
del Senyor, les dificultats que se’ns puguin presentar es convertiran en reptes
que ens oferiran noves oportunitats per desenvolupar aquesta feina i donar
a conèixer al Senyor de la vida.
Quan varem començar aquest ministeri, us dèiem:
Entre tots ho farem tot! Aprenem els uns dels altres, i el Senyor ens donarà
la saviesa, les capacitats i la il·lusió per fer-ho.
I varem ser beneïts i el Senyor ho va fer.
El curs següent comentàvem: Tu ets necessari. Gràcies per ocupar el teu
lloc. No et sentis “agobiat”, confia en el Senyor.
I varem ser beneïts i el Senyor ens ajudà.
El curs que hem deixat enrere ens dèiem: Seguim amb la llum de la
paraula. Molts camins una sola direcció. El Senyor ens marca el camí que
està ben assenyalat encara que moltes vegades no ens hi fixem,no el veiem
o ens despistem. Créixer en el coneixement de la seva Paraula fa que no
ens perdem i que caminen pel camí adequat.
I hem estat beneïts i caminem amb la llum de la Paraula.
Enguany us proposem: Donar amb alegria. Avui us demanem que aporteu
al vostre color. Els objectes retornen la llum que no absorbeixen i l’ull i el
cervell interpreten aquestes radiacions que reflecteix l’objecte i això n’hi
diem color. Proposem donar amb alegria el nostre color i això ens donarà
noves oportunitats de conèixer tons que abans no havíem pogut gaudir i
junts formar part de quadres diversos amb matisos diferents, reflectint la
llum del qui ens ha salvat i oferint els colors de la vida a tots els qui ens
envolten.
I segur que serem beneïts, i serem color.
Benvinguts a la nostra escola, gaudim-la, aprofitem-la, participem-hi,
col·laborem-hi, enriquim-nos amb ella.

REBOST
Continuem treballant quinzenalment en la tasca d’ajut, assistència i acompanyament,
que realitzem des de el Rebost. Necessitem la vostra col·laboració, recolzament i suport
en oració per realitzar aquest ministeri tant necessari en aquests moments tant complicat
per a moltes persones. Propera distribució: 29-9

DIACONIA BONA LLAVOR

LA PREGUNTA DE L’ED

Necessitem col·laboradors/es pels dijous.
Poseu-vos en contacte amb l’Angela o la
M. Antònia.

Com és habitual les dues setmanes del mes

AGENDA
16-9 Escola Dominical 11h/Culte a les 6
de la tarda amb la participació d’en Lluís
Playà.
20-9 Reunió de senyores i culte de
pregària.
23-9 Culte a les 6 de la tarda amb en
Ramón Carbonell. / Inici assajos coral 3/4
de 8 del vespre
29-9 Rebost/ Músics
4 al 7 –10 Convenció Gandia

de setembre fem dues preguntes cada
setmana per anar escalfant motors.
BUSQUEM UN NOI JOVE D’ISRAEL
Pista 1: Déu el va cridar per deslliurar el
seu poble dels qui els amenaçaven.
Pista 2:Va demanar tres proves a Déu, i Ell
les hi va concedir .
Us animem a participar a tots i a totes,
individualment, en família o amb el grup
classe.

FORMACIÓ
Material.Material.-El Dr Pau Martinez, que farà una
ponència a la Convenció ens ha enviat un
material que es titula “Bases per una

VACANCES
Desitgem que l’estiu
hagi estat un temps
ple de benediccions.
Ben retornats a casa.

família sana”. Aquells que us interessi,
poseu-vos en contacte amb la M. Antònia.
CET–
CET– Comença el nou cicle del cet –clàssic,
el dia 20 d’octubre. Més informació al
taulell d’anuncis.

LECTURES BIBLIQUES
L’aparença: Podem viure en allò que és virtual o en el que és real, però ambdós acaben
en el mateix lloc. .
Dll. 1 Sa 16,7; Dm. Sl 149,4;Dc. Pr 15,13; Dj. 2 Co 10,17;
Dv 1Pe 3,3-4; Ds. Jn 10,7-9

