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

Rosa, l’Artur i la mare de la Rosa , l’Elisabeta i els seus fills, pels fills d’en
Paco R, pel Raimon R pare, pel Tomàs pare d’en Gabi, pel Josep Haro.
∗ 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

Número 1355

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!

Feliç l’home que
m’escolta, que
vetlla a les
meves portes
cada dia,
vigilant les
llindes de les
meves entrades;
perquè qui em
troba ha trobat
la vida i obté el
favor del Senyor.

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

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

23 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;

23 de desembre//30 de desembre
Diaca de torn:Xavier
N//Angela R
torn:
Torn de porta: Benjamí G//Gregori P
Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!

Pr 8,34-35
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

La línia de l’horitzó
Maria Carmona

DIACONIA BONA LLAVOR
La línea de l’horitzó
mai no em canso de mirar
és tan recta, tan llunyana
que mai no hi pots arribar.
De vegades em pregunto
que hi deu haver més enllà
cel i mar són una cosa
que ningú pot separar.
Tot mirant el verd de l’aigua
i el cel blau d’un dia clar
pensava en el gran poder
de qui l planeta formà.
Ell volia un món perfecte
que res no hi pogués mancar
i a la seva pròpia imatge
home i dona va crear.
I fou des d’aquell moment
que el seu amor els mostrà
i al seu fill per salvador
a la terra envià.

Per la campanya de Nadal, continuem necessitant les vostres aportacions per fer uns lots
una mica més complerts amb: brics de caldo, formatgets, fruita amb almívar, mel,
xocolata i cacau en pols per la llet. També, estem fent la recollida de joguines. Gràcies
per la vostra col·laboració.
Propera distribució dia 29-12 amb aperitiu popular. Voluntaris parleu amb l’Angela.

LA PREGUNTA DE L’ED
PEL MES DE DESEMBRE:
Tornem a buscar un dona.
Pista 4: Li va dir a un home que Déu
l’havia triat per salvar el seu poble. Ell
no va voler anar a la guerra si ella no
l’acompanyava
Pista 3.- Única dona participant amb una
guerra, encara que no activament
Pista 2.– Va exercir un càrrec generalment
ocupat pels homes.
Pista 1.- Era profetessa
Participar és bo i saludable. Investigar la
Paraula ens aporta saviesa i coneixement.
És un bon remei per millorar l’astènia
espiritual.
Pots fer-ho sol o en família.

RECUPERACIÓ
En Josep H, ha esta donat d’alta de
l’Hospital i s’està fen una bona evolució i
recuperant-se
a casa. Continuem
pregant per la seva milloria.

AGENDA
25-12 Culte de Nadal 11h
26-12 Festa de Nadal de l’ED. A les 19h
29-12 Rebost i aperitiu popular
31-12 Sopar i culte de Cap d’any
1-1-13 Concert de Any Nou. Redemptor
6-1-13 Només culte a la tarda.
18-1-13 Conversem amb Josep Araguas.
26-1-13 Assemblea d’església. 18h

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

OFRENA ESPECIAL NADAL
Enguany l’ofrena especial de Nadal, la
destinarem a la nova instal·lació elèctrica
del Temple.

LLIBRERIA
Al final del Temple, tens llibres, bíblies,
música cristiana, calendaris...

LECTURES BIBLIQUES
I una nit fosca d’estiu
quan quasi tothom dormia
sense que ningú ho sabés
Jesús els seus ulls obria.

RECORDEM: Tenim una missió
Dll. 1Co 7,20; Dm. Sl 90,17; Dc. Is 30,21 Dj. Pr 22,29; Dv Sl 75,6-7;
Ds. Fl 4,13.

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.

