Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Mercé R i el seu fill Enric, la

Rosa i l’Artur i la mare de la Rosa , l’Elisabeta i els sues fills, pels fills d’en
Paco R, pel Raimon R pare, pel Tomàs pare d’en Gabi.
∗ 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.
∗ Per la Residència infantil Emmanuel. http://www.resi-rie.org/
∗ Pels concerts de la coral i les activitats especials d’aquests dies.
∗ Per 11è viatge a Burkina d’Emsimision
∗ 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 1354

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

16 de Desembre 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;

16 de desembre//23 de desembre
Diaca de torn:Amadeu
G//Xavier N
torn:
Torn de porta: Joan F//Benjamí G
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

La Bíblia

Raquel Reginaldo

Avui diumenge, estava mirant el televisor mentre dinava, bé això de
mirava és un dir, més aviat escoltava. Quan m’ha cridat l’atenció, el que
estaven dient, parlaven d’un artista, no he entès bé si pintor o dibuixant,
que havia fet una sèrie de dibuixos per il·lustrar una Bíblia, que volien
editar. M’ha semblat interessant hi he parat atenció. Han ensenyat
l’artista i els seus dibuixos. No puc transcriure exactament les paraules,
però si el seu sentit: Han dit que la Bíblia era el llibre que s’ha traduït en
més idiomes del mon, i que hi havia més exemplars. També han dit que
era el llibre més menystingut de tots i que era un llibre excepcional i és
mereixia un millor tracte. Que bé¡ he pensat, ja era hora de que és
reconegués... però la continuació ho ha espatllat tot, i en principi m’ha
indignat. La persona que feia el reportatge a continuat: “És que fins ara,
sempre s’ha cregut que era un llibre religiós, i no és religiós de cap
manera, no te res de religió. És un llibre que ens explica com vivien les
persones en l’antiguitat, que feien, com eren. Un dels millors llibres
d’història que s’han escrit.” ¿...? Home, religiós, religiós, no, però és la
Paraula de Déu¡. D’entrada, tal com he dit, m’ha indignat. Desprès,
pensant-m’ho bé, m’he dit: potser, no és tan mala idea, estan fent
propaganda perquè llegeixin la Bíblia. El motiu pel que ho facin, pot ser
no és tan important, la qüestió és que la gent la llegeixi, la resta ja la
farà Déu. Si aquesta és la seva voluntat, la manera d’escampar
l’evangeli, farà el que va fer amb els seus deixebles, tal com diu la seva
paraula: “Tot seguit els obri la intel·ligència perquè comprenguessin el
sentit de les escriptures” (Lluc 24:45) Quan la llegeixin Ell ja actuarà. A
més, no va dir també el Senyor: “Us asseguro que si aquest callen,
cridaran les pedres”? (Lluc 19:40) Doncs, podríem estar davant del
compliment de aquestes paraules. No parlen les pedres literalment, però
si els incrèduls i els mitjans de comunicació. Penso que hauríem de
pregar, perquè aquesta també sigui una manera de salvar animes.

DIACONIA BONA LLAVOR
Per la campanya de Nadal, enguany no hi haurà partida especial de l’Ajuntament i
pensem fer uns lots una mica més complerts amb brics de caldo, 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.
La distribució del dia 29-12

LA PREGUNTA DE L’ED

AGENDA

16-12 Concert Solidari. Redemptor a les 18h
22-12 Concert a Terrassa
25-12 Culte de Nadal 11h
26-12 Festa de Nadal de l’ED. A les 19h
Pista 2.– Va exercir un càrrec generalment
29-12 Rebost i aperitiu popular
ocupat pels homes.
31-12 Sopar i culte de Cap d’any
Pista 1.- Era profetessa
1-1-13 Concert de Any Nou. Redemptor
Participar és bo i saludable. Investigar la 6-1-13 Només culte a la tarda.
Paraula ens aporta saviesa i coneixement. 18-1-13 Conversem amb Josep Araguas.
És un bon remei per millorar l’astènia 26-1-13 Assemblea d’església. 18h
espiritual.
Pots fer-ho sol o en família.
MEMÒRIES/INFORMES

PEL MES DE DESEMBRE:
Tornem a buscar un dona.
Pista 3.3.- Única dona participant amb una
guerra, encara que no activament

SALUTACIONS
La Vicenta ens envia molt record i petons
des de la llunyana Australia. Ens en
recordem d’ella i continuem demanant al
Senyor que la beneeixi i la cuidi.

Responsables dels ministeris ha arribat
el moment que tant us agrada, fer els
informes anuals. Lliure-lo a la Myriam
o envieu per mail. Gràcies

LLIBRERIA

La Dorcas ha muntat la llibreria al final del
Temple, si necessites llibres, bíblies, música
Enguany l’ofrena especial de Nadal, la cristiana, calendaris... parleu amb ella, us
destinarem a la nova instal·lació elèctrica del ajudarà.

OFRENA ESPECIAL NADAL

Temple.

LECTURES BIBLIQUES

Salut: La vellesa té molt a veure amb la saviesa.
Dll. Sl 147,3; Dm. Pr 4,20-22; Dc. Pr 16,24; Dj. Pr 17,22; Dv 3 Jn 2;
Ds. Jr 30,17.

TROBADES DESL DIJOUS
Els dijous 27-12, 3-1, no es realitzaran les activitats habituals: Suport escolar i
classes de conversa, reunió de senyores, i culte de pregària.

