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, pel Raimon R pare.
∗ 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

15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

Corals

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
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

Número 1346

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

Senyores

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

Caldera-Grup de pregària

21d’octubre de 2012

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;

21 d’octubre//28 d’octubre
Diaca de torn: Angela R// Myriam R
Torn de porta: Joan F// Benjamí G
Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!

J n 3,
17
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

El que Jesús no va dir

Aport: Sebastiana

Jesús no va dir: Aquesta dona és una frívola, nècia amb el cap ple de pardals.
Ell va dir “ És una dona” Ell li va demanar una got d’aigua i va iniciar una
conversa” (Jn 4,1-42).
Jesús no va dir: Aquí teniu una pecadora pública, enfangada per sempre en el
vici. Ell va dir: “Els seus molts pecats li han estat perdonats”. (Lluc7,36-39)
Jesús no va dir: Es una adultera. Ell va dir: Jo no et condemno. Vés-te'n, i
d’ara endavant no pequis més.(Jn 8,1-11)
Jesús no va dir: No serveix de res el que fa aquesta vídua que només posa
uns cèntims per l’ofrena del temple. Ell va dir: Que aquella dona era digna
d’admiració i que la seva generositat mereixia ser imitada. (Mc 12,41-44).
Jesús no va dir: Aquests nens només fan tonteries. Ell va dir: Deixeu els infants
i no els impediu de venir a mi,perquè el Regne de Déu és dels qui són com
ells. (Mt 19, 13-15)
Jesús no va dir: Aquest és un funcionari corrupte que es fa ric ensabonant els
rics i escanyant els pobres. Jesús es va convidar a casa seva i li dir que havia
vingut la salvació a casa seva. (Lluc 19,1-10)
Jesús no va dir: Aquest centurió pertany a les forces d’ocupació. Jesús l’admirà
i va dir: Ni ha Israel he trobat una fe semblant. (Lluc 7,1-10).
Jesús no va dir: Aquest savi no toca de peus a terra. Jesús li va obrir el camí
perquè tornés a néixer de l’esperit. (Jn 3,1-15)
Jesús no va dir: Aquest individu és un delinqüent, sempre ha viscut fora de la
llei. Jesús li va dir: Avui entraràs amb mi al paradís. (Lluc 23,39-43)
Jesús no va dir: Judes, m’has traït!. Jesús el besà i li va dir: -Amb un bes em
traeixes? (Lluc 22,48)
Jesús no va dir: Aquest cregut m’ha negat. Ell va preguntar: Pere m’estimes?
(Jn 21,15-17)
Jesús no va dir: els principals sacerdots són uns jutges injustos, aquets rei és
un titella, el procurador un covard, aquesta multitud que crida contra mi són el
populatxo, aquests soldats que em maltracten estan corromputs. Jesús va dir:
Pare perdona’ls, que no saben el que fan. (Lluc 23,34)
Jesús no va dir : No hi ha res de bo en aquest jove, ni que aquell no serveix
per a res. Avui Jesús tampoc hauria dit amb despesi, és un polític, un
desnaturalitzat, un lladre, un drogoaddicte, una dona fàcil, un immigrant...
Per a Jesús, siguem com siguem, sempre som estimats. Ningú ha respectat
tant als altres com Jesús. Per això és l'únic Fill del Pare que fa sortir el sol sobre
bons i dolents i fa ploure sobre justos i injustos. (Mt 5,45)

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.
Dijous 18 varem iniciar les classes de suport. El dia 8 iniciem les de conversa.
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: 27-10

LA PREGUNTA DE L’ED

AGENDA

BUSQUEM: UN PROFETA AMB LLIBRE PROPI 21-10 Conferència Escola Dominical
27-10 Rebost/ CET amb sopar al Redemptor
31-10 Castanyada, sopar i peli
3-11 Culte de la reforma a BCN
Pista 3: D’origen humil, era ramader, cap
16-11 Conferencia Toni Cruz
antecedent profètic a la família"
23-24 Forum Social a Sabadell
Pista 2: Contemporani d’Uzies rei de Judà i
de Jeroboam rei d’Israel.
FORMACIÓ
Pista1:1.
Pista1: Originari d’un poble prop de
L’Església del Redemptor dissabte 27
Jerusalem
d’octubre a les 19h conferència que porta
FORUM SOCIAL A SBD
per títol “Intel·ligència espiritual” desprès
Els dies 23 i 24 –11, ABSIDE ha organitzat es farà un sopar de germanor. Preu aprox
10€
a Sabadell una trobada d’esglésies i
entitats solidàries que pertanyen a la
CULTE DE LA REFORMA
FEREDE. Necessitem allotjaments per les
El CEC prepara un Culte per recordar
persones que vindran de fora. Si podeu
cel Dia de la Reforma el dissabte 3-11
acollir germans participants parleu amb
20 a les 11 h., a l’Església Evangèlica
l’Anna o el pastor.
CECMAVI, carrer Maria Victòria 11, de
CASTANYADA
Barcelona.
Temps per compartir. Dimecres 31-10,
El programa serà enregistrat per TV3
sopar de germanor amb pel·lícula,
(per això és necessari que tots els
debat,jocs... Apunteu-vos al Paco A!
germans i germanes que hi vulguin ser
presents arribin a les 9:30 h.). Emès el
LECTURES BIBLIQUES
dissabte 10-11. Més endavant
El poder de la pregària
s’informarà de l’hora d’emissió.

PISTA 4 : Un dels profetes menors. Va tenir
una sèrie de 5 visions (Llagostes, foc,
plomada, fruita, destrucció del santuari)

Senyor comunica’t amb ara, mentre et busco en la teva Paraula. Em concentraré i
obre el meu cor per descobrir el que Déu té preparat per a mi.
Dll. 1 Tm 2,8 Dm. Jr 33,2-3; Dc. Sl 6,8-9; Dj. 1Pe3,11-12; Dv 1Co 7,4-5;
Ds. 1Tm2,1

