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, pel fill d’en Paco R, la Maria C.
∗ Per les persones que estan a l’atur que el Senyor els mostri la seva voluntat en
aquests temps durs i aviat trobin treball.
∗ 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
∗ Per l’escola Dominical: mestres i alumnes.
∗ Pels dijous: suport escolar, reunió de senyores i culte de pregària
∗ Pel culte del dia de la Reforma.
∗ Per la comissió d’obres.
∗ Per les noves oportunitats que ens ofereix cada dia.

Cultes

Senyores

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

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

Corals

Bona Llavor
Repartim roba i aliments
Esmorzem
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Dijous a les 5h30’ suport escolar i català

Atenció pastoral

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

Diaques

2/4 de 7 de la tarda

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;

14 d’octubre//21 d’octubre
Diaca de torn: Xavier N//Angela R
Torn de porta: Ruben R//Joan F

14 d’octubre de 2012
Número 1345

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!

Mireu
que n’es de bo
i
agradable
conviure
els germans
tan ben units!

Aniversaris
14-10 Marta N

Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!
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Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

60 Convenció UEBE

Comissió de resolucions

Convocats sota el lema: La família, bé gràcies?". Aquesta convenció ha reflexionat
sobre la família com a comunitat de testimoni, de maduresa, d'acollida, i de
servei, proposant ser famílies proactives en bones obres, educació, hospitalitat i
servei al que pateix .
En aquest sentit, volem mostrar la nostra solidaritat amb totes les famílies del
nostre país que estan passant per necessitats, econòmica, laborals, desnonaments
o altres.
Desenvolupant aquest lema, s'han celebrat sis seminaris, per aprofundir en les
diferents realitats que ha d'enfrontar la família d'avui, on Fernando Bandrés,
Esther Martínez, Antonio Cruz, Josep Araguás, José Luis Navajo i Joaquín
Márquez van tractar sobre Ancianitat, Infància, Aspectes bioètics, Matrimoni,
Joventut, i Adolescència, respectivament, portant-nos a la reflexió actualitzada
sobre aquests aspectes.
Constatem, seguint la ponència de Pau Martínez, el dolor i el sofriment que
genera el divorci, aliè al projecte original de Déu, i proclamem que l'evangeli
transforma vides i pot transformar matrimonis. Instem una pastoral activa de
misericòrdia i acollida, ja que sent el divorci el fracàs de la reconciliació, aquest
pot ser restaurat per la transformació que s'opera mitjançant l'evangeli.
Premi ABSIDE: Novament la nostra Fundació Absis fa lliurament en aquesta 60
Convenció d'un premi en reconeixement a la tasca humanitària d'un col·lectiu aliè
a la nostra Unió. En aquest cas es tracta del Cos Nacional de Policia, representat
pels tres policies que van donar la seva vida al rescat d'un estudiant estranger en
les platges de la Corunya, demostrant així un esperit de sacrifici encomiable a
favor de la ciutadania. Com a poble baptista volem mostrar el nostre
reconeixement i agraïment a aquesta actitud altruista que ens recorda els
ensenyaments de l'evangeli.
Celebrem el 90 aniversari del nostre Seminari, ara Facultat de Teologia agraint a
Déu tan dilatat ministeri en la formació i preparació dels pastors i líders de la
nostra unió, alhora que demanem la seva benedicció per a la nova etapa
acadèmica iniciada fa un any.
Agraïm a Déu el creixement i desenvolupament de l'acció experimentats en el
camp de les missions nacionals i internacionals, així com en cada un dels
ministeris de la nostra Unió.
Manifestem nostres desitjos de benedicció al nou president, vicepresident, i altres
càrrecs electes i el nostre desig de les grans benediccions en el desenvolupament
de les seves diferents ministeris

DIACONIA BONA LLAVOR
Continuem treballant quinzenalment en la tasca d’ajut, assistència i acompanyament, que
realitzem des del Rebost. Necessitem la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració
per realitzar aquest ministeri tant necessari en aquests moments i tant complicat per a moltes
persones.
Els dies 19 i 20 d’octubre i amb motiu del dia de l’alimentació (16-10) el Rebost farà
recollida d’aliments als supermercats de Sabadell. Els divendres abans de la distribució
d’aliments a 2/4 de 10 necessitem un voluntari o voluntària.
Dijous 18 iniciem les classes, necessitem voluntaris. .
Curs de gestió integral de petites associacions dies 10,17,24 de novembre i 1 de desembre
a Barcelona. Pla de formació de voluntaris.
Interessats parlar amb l’Àngela. Propera distribució: 19-10

LA PREGUNTA DE L’ED

AGENDA

13-10 Rebost
19-20 del 10 Rebost solidari
Pista 3: D’origen humil, era ramader, 20-10 Conferències Regionals Senyores a
Cerdanyola//CET//Taller Teològic
cap antecedent profètic a la família"
Pista 2: Contemporani d’Uzies rei de Judà i 21-10 Conferència Escola Dominical
27-10 Rebost/ CET amb sopar al Redemptor
de Jeroboam rei d’Israel.
31-10 Castanyada
Pista1:1.
Pista1: Originari d’un poble prop de
3-11 Culte de la reforma a BCN
Jerusalem
16-11 Conferencia Toni Cruz
Us animem a participar a tots i a totes,
23-24 Forum Social a Sabadell
individualment, en família o amb el grup
BUSQUEM:
UN PROFETA AMB LLIBRE PROPI

classe.

FORUM SOCIAL A SBD

FORMACIÓ

L’Església del Redemptor ens convida el
dissabte 27 d’octubre a les 19h a una
Els dies 23 i 24 de novembre ABSIDE
conferència que porta per títol “Intel·ligència
ha organitzat a Sabadell una trobada
espiritual” desprès es faran un sopar de
d’esglésies i entitats solidàries que
germanor. El preu aproximat 10€
pertanyen a la FEREDE. Es necessiten
CET–
CET– Comença el nou cicle del cet –clàssic,
allotjaments per les persones que
el dia 20 d’octubre. Més informació al taulell
vindran de fora. Si podeu acollir
d’anuncis.
TALLER TEOLÒGIC–
TEOLÒGIC 20-10 de 10a 14h.
germans participants parleu amb
Interpretar
les escriptures i escoltar la
l’Anna o el pastor.
Paraula. Ponent Pere Zamora. Lloc Església
Protestant BCNcentre Tallers 26
LECTURES BIBLIQUES
Diligència, cura en el compliment de les obligacions.
Dll. Pr 10,4-5; Dm. Pr 12,22-27; Dc. Pr 13,4; Dj. Fl 4,13; Dv Es 9,10; Ds. Pr 13,11

