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 Tomàs pare del Gabi, pel net de la Conxa, per la Marta P de N.
∗ 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.
∗ Pel pastor, pels diaques, pels responsables dels ministeris i per cada un dels
membres. Que units en el Senyor puguem desenvolupar les tasques que té
preparades pel 2013.
∗ Per la Residència infantil Emmanuel. http://www.resi-rie.org/
∗ Per la conferència del dia 18 de gener
∗ Per les noves oportunitats que ens oferirà aquest nou any de compartir
l’amor de Déu.

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 1358

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

13 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:Francesc
A//Amadeu G
torn:
Torn de porta: Joan F//Benjami G
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!

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

CITA PRÈVIA

Autor desconegut.

Aquest dijous, en el culte de pregària en Paco A va compartir amb
nosaltres aquest text que avui publiquem i ens pugui servir
d’enriquiment .
Escolta, Senyor, les meves paraules; acull el meu anhel; estigues
atent al clam del meu prec, Rei meu i Déu meu, perquè a tu
adreço la meva oració.
Senyor, ben d’hora sentiràs la meva súplica, de bon matí em
presento a tu, i espero. (Salm 5,1-3)
D'hora em vaig aixecar al matí,
ràpidament per viure un nou dia.
Tanta era la feina que m'esperava
que temps per pregar no tenia.

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 26-1-13

LA PREGUNTA DE L’ED
PEL MES DE DESEMBRE
Busquem un home
Pista 1: Un rei que va començar a
regnar molt jove.
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.

Els problemes eren per mi una càrrega,
cada assumpte més feixuc se'm feia.
"Per què Déu no m'ajuda?, em preguntava.
"Si
Si no m'ho has demanat", em va respondre.
Alegria i bellesa desitjava
però el dia sortia fred i gris;
Per què Déu no se'm mostra?, preguntava.
"Si no em busques", em va respondre.
L'entrada a la seva presència procurava,
amb multitud de claus ho vaig intentar.
Suaument i amb amor, veient el meu esforç,
"Si
Si no has trucat, fill meu", va dir.
D'hora m’he despertat aquest matí
i m’he aturat abans de començar el nou dia.
Tanta feina m'esperava
que deixar de pregar avui no podia.

REUNIÓ D’ESGLÉSIA
El proper dia 26 de gener celebrarem
la reunió d’església anual. Farem
balanç de la tasca realitzada durant
aquest any 2012 i on planificarem el
treball pel 2013 que el Senyor té previst
per la nostra comunitat. Responsables
de ministeris, els informes. Gràcies

AGENDA
18-1-13 Conversem amb Josep Araguas.
20,30h
26-1-13
Rebost/Assemblea d’església.
18h/Culte unit

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!

CANVI DE DOMICILI
CULTE UNIT

La Magdalena torna a Vacarisses, a partir
El dia 26 de gener a les 18h, a l’Església del dia 18 de gener. Desitgem que el lloc li
Evangèlica del carrer Maria Victoria 11 de doni el ben estar que necessita.
Barcelona, és celebrarà el Culte Unit
d’Acció de Gràcies. En el decurs del Culte
hi haurà ocasió de gaudir de la música, la
lectura i reflexió de la Paraula i pregar
buscant la direcció del Senyor.

LECTURES BIBLIQUES

Tots sabem que Déu és amor, però és
bo recordar-ho o millor tenir-ho sempre
present.
Dll. 1 Jn 4,9; Dm. Rm 8,39; Dc. Mt 11,28 Dj. Js 1,9; Dv Jr 29,11; Ds. Pr 30,5.

