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,
Mª Elvira.
∗ 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 les noves oportunitats que ens oferirà aquest nou any de compartir
l’amor de Déu.
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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!
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Cultes

Senyores

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

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

20 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;

20 de gener//27 de gener
Diaca de torn:Amadeu
G//Xavier N
torn:
Torn de porta: Benjami G// Gregori P
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
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CONSELLS
Quan s’inicia l’any rebem consell i ens fem nous i bons propòsits perquè
els dies que ens vindran els puguem viure, amb joia i agraïment cap
aquell qui ens dona la vida. La Unió de dones d’Aragó i Catalunya, en el
seu sopar de Nadal també es van donar uns quans consells que la
Sebastiana m’ha fet arribar per compartir amb vosaltres.
CONSELLS DE BELLESA
Per estar, ser i sentir-te bonica tot l’any, segueix aquests
consells. Són d'elaboració artesana.

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 9-2-13

LA PREGUNTA DE L’ED
PEL MES DE DESEMBRE
Busquem un home
Pista 2: Va agradar a Déu perquè va
regnar amb justícia i amor a Déu, va
regnar durant 31 anys a Jerusalem

♦

Per uns llavis atractius, parla amb la veu de la calidesa.

♦

Per ulls adorables, mira les coses bones de les persones.

Pista 1: Un rei que va començar a regnar
molt jove.
Us recordem que la intenció del concurs és

♦

Per una figura esvelta, comparteix l’aliment amb els

d’animar-vos a investigar i llegir la Bíblia.

necessitats.

A partir del mes de gener tornarem a tancar

♦

la recepció de les respostes el dissabte al

Per un cabell bonic, deixa que un infant hi faci lliscar els

seus dits.
♦
♦

Per una bona presència, camina sabent que no estàs sola.
Recorda que si necessites una mà amiga, la trobaràs al

final dels teus braços. Una per ajudar-te a tu, l’altre per
ajudar als altres.
♦

La bellesa no rau en la roba que portes, la figura que

vespre.

CONFERÈNCIA ED
El 17 de febrer tindrem la Conferència que
en Carles Raurell ens està preparant i que
porta per títol: Els papers secrets de la
comunitat–
comunitat– Documents franquistes.
franquistes Una
mirada reflexiva al passat proper de la
nostra història.

AGENDA
26-1-13
Rebost/Assemblea d’església.
18h/Culte unit
9-2 Rebost
23-2 Rebost
17-2– ED. Conferència—Els papers secrets
de la comunitat per Carles Raurell

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.

AGRAIMENT
La Residència Infantil Emmanuel, a
través de la Carmen, ens fa arribar el
seu agraïment per les aportacions
que hem fet a través del grup de
Senyores de la nostra Església.

tinguis o l’estil del teu cabell. La bellesa s’ha de veure mirant

CULTE UNIT

els teus ulls, ja que ells són la porta del teu cor.

El dia 26 de gener a les 18h, a l’Església
Evangèlica del carrer Maria Victoria 11 de
Barcelona, és celebrarà el Culte Unit
d’Acció de Gràcies. En el decurs del Culte LECTURES BIBLIQUES
hi haurà ocasió de gaudir de la música, la ...el qui vulgui acostar-se a Déu cal
lectura i reflexió de la Paraula i pregar que cregui que existeix i que
buscant la direcció del Senyor.
recompensa aquells qui el busquen.

♦

La bellesa creix amb els pas del temps, es perfecciona.

♦

El tractament anti-arrugues ideal per la bellesa és l’amor.

♦

La veritable bellesa és reflexa en l’ànima.

♦

La bellesa de l’ànima la crea Jesús.

Aquests consells de bellesa també són aplicables als homes.

He 11,6b
ADOREM!
Dll. 1Tm 2,1-5; Dm. Dt 16,11i14 Dc. He 10,21-25 Dj. Sl 29,2; Dv Sl 95,6;
Ds. Fl 2,10-11.

