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 del Gabi, pel net de la Conxa.
∗ Per les persones que estan a l’atur que el Senyor atengui les seves necessitats
i ens faci sensibles davant d’aquesta situació.
∗ Per les persones grans, pels nois i noies, per les famílies de la nostra
comunitat.
∗ Per les famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de consol.
∗ 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 la reunió d’Església
∗ Per les noves oportunitats que ens dona el Senyor cada dia de compartir el
seu amor.

Cultes
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

Número 1357

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!

Senyores
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

6 de gener de 2013

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;

13 de gener//20 de gener
Diaca de torn:Myriam
R//Francesc A
torn:
Torn de porta: Ruben R//Joan F

ANIVERSARIS
6 Magdalena P
8 Ivan C

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses,
no té les guardis només per a tu. Envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!

1 Co
16,14
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

Recepta recomanada per cada dia del 2013
Cuiners de la 1eebs
La passada nit de cap d’any, tot fent bullir l’olla, els cuiners/es de l’1eebs varen
voler compartir amb nosaltres aquesta dolça recepta. Sembla senzilla però el grau
de dificultat és important sinó ens deixem guiar pel nostre “cap de cuina”.
INGREDIENTS:

DIACONIA BONA LLAVOR
Continuem necessitant de la vostra col·laboració i recolzament per continuar realitzant
aquests servei. Necessitem: Briks de caldo, pollastre o peix, xocolata en pols per la llet,
formatgets, formatge i oli de girasol. Gràcies per les vostres pregàries i la vostra
col·laboració. Propera distribució dia 12-1-13
FELICITEM al Rebost

1 Kg de records infantils

LA PREGUNTA DE L’ED

2 tasses de somriures
2,5 Kg d’esperança

Puntuacions desembre 2012:
Família Orengo
26 punts

100 gr de tendresa

Roc Orengo

24 punts

Joan Orengo

22 punts

Pasqual i Amèlia

18 punts

Mª Teresa Auferil

18 punts

Elisabeth Pont

16 punts

1 llauna d’afecte
40 paquets d’alegria
1 mica de bogeria
8 Kg d’amor
5 Kg de paciència
4 Kg de fe
1 arrova de saber compartir
ELABORACIÓ:
Neteja els records, treu les parts que estiguen musties o que no serveixin.
Agrega-li un a un els somriures, fins a formar una pasta suau i dolça.
Afegeix les esperances i la fe, permet que reposin fins que augmenti el doble el
seu volum.
Renta amb aigua cada un dels paquets d'alegria, parteix-los en trossets petits i
mescla-ho amb tot l'afecte.
A banda, incorpora la paciència, la mica de bogeria,i la tendresa.
Divideix en porcions iguals tot l'amor i cobreix-los amb la mescla anterior.
Enforna-les durant tota la teva vida en el forn del teu cor.
Gaudeix-les sempre amb la família, amb la parella, amb els teus amics, amb els
teus germans... amb el sabor nostre.
Comparteix el que tens i la recepta amb tothom.
Consell: Pots agregar a la mescla anterior dues cullerades de comprensió i 300
grams de comunicació per a que aquesta recepta et duri per sempre.

Us recordem que la intenció del concurs és
d’animar-vos a investigar i llegir la Bíblia.
A partir del mes de gener tornarem a tancar la
recepció de les respostes el dissabte al vespre.

CONVERSEM
El divendres 18 de gener a les 8,30
tindrem la conferència “El fracaso
escolar, prevención y tratamiento” i que
desenvoluparà en Josep Araguas.
Reflexionarem sobre que es això del
fracàs escolar, la influencia que puc tenir
com a família, com a comunitat podem
aportar alguna cosa?...
Tornarà ser una bona ocasió per
compartir, reflexionar plegats i convidar
a persones
que puguin estar
interessades en el tema. No cal tenir fills
per reflexionar sobre el tema!

TROBADES DESL DIJOUS
El proper dijous dia 10-1-2013 reiniciem
les activitats habituals: Suport escolar i
classes de conversa, reunió de senyores, i
culte de pregària.

El projecte “Pel dret a la higiene” presentat
a la primera edició del Premi Solidaritat
atorgat pel Gremi de Constructors del
Vallés, ha sortit guanyador i els nostres
usuaris en sortiran beneficiats. Gràcies!

AGENDA
12-1-13 Rebost/Concert Coral Al·leluia a Terol
a les 19h
18-1-13 Conversem amb Josep Araguas.
20,30h
26-1-13 Rebost/Assemblea d’església. 18h

MEMÒRIES/INFORMES
Responsables dels ministeris lliureu els
informes anuals a la Myriam o els
envieu per mail. Gràcies

OFRENA ESPECIAL NADAL
Enguany l’ofrena especial de Nadal, la
destinarem a la nova instal·lació elèctrica
del Temple. Es poden continuar fent
aportacions fins a finals de gener.

CANVI DE DOMICILI
La Magdalena torna a viure a Sabadell, la
podem trobar a la Residencia Dolça Llar al
carrer de Gràcia,163. Desitgem que
aquest nou lloc li doni el ben estar que
necessita.

LECTURES BIBLIQUES
Hasta que no hemos orado, sólo
podemos orar.
Dll. Mt 4,2-4; Dm. Jr 33,2-3;
Dc. Sl 6,8-9 Dj. 1Pe 3,11-12;
Dv 1Co 7,4-5; Ds. 1Tm 2,1-8.

