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, , pels
fills d’en Paco R, pel Raimon R pare, per l’Enric, Jonh– Jairo gendre de
Soledat.
∗ 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, pels nois i noies, per les famílies de la nostra
comunitat.
∗ Per l’escola Dominical: mestres i alumnes.
∗ Pels dijous: suport escolar, reunió de senyores i culte de pregària.
∗ Per la Residència infantil Emmanuel, i pel Forum Social
∗ Per la comissió d’obres.
∗ Per les noves oportunitats que ens dona el Senyor cada dia de compartir el
seu amor.

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 1350

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

18 de Novembre 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;

18 de novembre //25 de novembre
Diaca de torn: Xavier N//Àngela R
Torn de porta: Joan F//Benjamí G
Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!

Salm 12,5
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

PROGRAMA FORUM SOCIAL
En Daniel Banyuls ens presenta el Forum

DIACONIA BONA LLAVOR
La Fundació Abside, organitza un Fórum Social, amb l’objectiu
d’ajudar a iniciar o potenciar al màxim la tasca social de les
Esglésies Evangèliques i les seves entitats, formar-les i donar eines
per afrontar les necessitats actuals. En un temps econòmic especialment
dur com el que estem passant, creiem que més que mai, és necessària la
col·laboració del poble evangèlic, amb la demostrada qualitat humana del seu
voluntariat, la seva austeritat protestant i la seva manera d’organitzar i treballar.
La tasca social evangèlica, està carregada d’amor i misericòrdia, basada en l’evangeli
de Jesús i al llarg del temps s’ha demostrat amb la posada en funcionament d’escoles,
menjadors, hospitals, llars per persones sense recursos... Atenent a tothom sense
distinció social, ni ideològica. Però, encara avui queda molt per fer, noves urgències,
nous reptes més especialitzats, nous col·lectius de rics social... Així que seguim, complint
la nostra vocació de servei a la societat ,intentant imitar de millor manera possible al
nostre Mestre.
DIVENDRES, 30 de novembre (Casal Pere Quart, Rambla 69 SBD)
19h Apertura.
19,30h Plenaria. Valores innegociables en la acción social cristiana– Samuel Escobar
21h Descans i sopar
Dissabte, 1 de desembre (Església de Castellarnau)
9,30h Benvinguda i anuncis
10h Tallers (escollir-ne 2)
¿Como elaborar un proyecto?- Ester Martínez
Fundraising (David Garrofé)
Las TIC y redes sociales (David Oliver)
12h Taula redonda sobre l’obra social evangèlica amb Directors del ministeri d’Obra Social
13h Descans i dinar
16h Tallers (escollir-ne 2)
¿Como elaborar un proyecto? II- Ester Martínez
Urgencia del trabajo en red– Guillem Correa
Nos indignamos…¿denunciamos? Pablo Simarro
18h Plenària: Pobreza y revolución pendiente (Eduardo Delas)
20h Descans i sopar
DIUMENGE, 2 DE DESEMBRE (Església de Castellarnau)
11h Plenaria final: ¿Adónde vamos/debariamos ir en acción social? (Arcadi Oliveres
12,30h Presentació conclusions i Declaració del Forum
13h Clausura amb les autoritats
13,30h Dinar de germanor
Inscripció 10€ es tanca el 26 de noviembre. Anna M

Comencem a preparar la campanya de Nadal, enguany no hi haurà partida especial de
l’Ajuntament i pensem fer uns lots una mica més complerts amb formatgets, fruita amb
almívar, mel, xocolata i cacau en pols per la llet. Comencem també la recollida de
joguines. Gràcies per la vostra col·laboració.
Les distribucions del dia 24-11 i del dia 1-12 les farem a la tarda.

LA PREGUNTA DE L’ED
Volem trobar una dona.
Pista 4: La germana del rei mort, va
amagar i educar el fill petit del rei , que
es va salvar, el van fer rei i ella la van
matar.
Pista 3: Per aconseguir-ho va matar a
tota la descendència reial
Pista 2: Quan va morir el rei, perseguit a
la guerra, la seva mare va usurpar el
tron, per regnar ella.
Pista 1: El seu fill era rei de Judà, va
regnar un any a Jerusalem.
Us animem a participar!

TRASLLAT
L’Elisabet B membre de l’Església de
Verdi i que s’està congregant a la
nostra comunitat a sol·licitat l’alta de
membresia.

RIE-

http://www.resi-rie.org/

Enguany no hi hauran calendaris de la
Residència Infantil Emmanuel. Per
Nadal si volem podem col·laborar
d’altres maneres. Capseta al final del
temple.

AGENDA
18-11 Culte amb la participació d’en
Ruben Simarro.
24-11 Rebost
3030-11,1i 22-12 Fòrum Social a Sabadell
1-12 Rebost
15-12 Rebost
25-12 Culte de Nadal 11h
29-12 Rebost
31-12 Sopar i culte de Cap d’any
1-1-13 Concert de Any Nou. Redemptor

COMIAT
El passat dimarts la nostra germans Ester
Celma, vidua d’Adolf Monso, va passar a
la presència del Senyor. Donem gràcies al
Senyor per la seva vida i fem palès el
nostre consol a la família per aquesta
separació temporal.

LLIBRERIA
La Dorcas ha muntat la llibreria al final del
Temple, si necessites llibres, bíblies, música
cristiana, calendaris... parleu amb ella, us
ajudarà.

LECTURES BIBLIQUES

Estem vivint temps molt convulsos on la violència fa acte de presencia amb
molta freqüència. La Bíblia ens diu:
Dll. Rm 12,19; Dm. Sl 37,8; Dc. Pr 15,1; Dj. Ef 4,26; Dv Col 3,8;
Ds. Jm 1,19.21.

