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, per Mª Elvira, per la Vicenta, pel Tomàs
germà de l’Amadeu, Josep O, per l’Anna, pel Raimon R pare.
∗ 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, i per totes les famílies de la nostra
comunitat.
∗ Pel pastor, pels diaques, pels responsables dels ministeris i per cada un dels
membres.
∗ Pels ministeris de Bona Llavor.
∗ Pel concert de la Coral a Vilafranca
∗ Per la Residència infantil Emmanuel. http://www.resi-rie.org/
∗ Per la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya.

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!

A les 6 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 1363

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

17 de febrer 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;

17 de febrer//24 de febrer
Diaca de torn: Francesc A//Amadeu G
Torn de porta: Benjamí G//Gregori P

ANIVERSARIS

22 Lois 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!

1 Te 3,12
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

L’AMOR amb majúscules!

Raquel Reginaldo

A la televisió hi ha poques coses que m’agradin, encara que algunes tot i
no agradant-me les miro, com per exemple, els telenotícies, no donen ni
una noticia bona, i la veritat és que més aviat em posen nerviosa :
violència, corrupció, etc, però considero que he d’estar informada del que
passa al món.
Una, de les que si que m’agrada, són els concursos que s’han de contestar
preguntes. A part de que pugui aprendre coses que ignorava, sempre miro
de contestar primer, abans que ho facin els concursants. Penso que no
deixa de ser un eina per fer exercicis de cervell i de memòria. Avui en un
d’aquests programes s’havia d’endevinar una frase atribuïda a Plató i que
traduït al català, deia: “Allà on regna l’amor, sobren les lleis”. M’ha cridat
l’atenció perquè he pensat; són les paraules més verídiques que he escoltat
mai. Si regnés l’amor, no hi haurien robatoris, guerres, assassinats,
estafes, persecucions, mals entesos... i un llarg etc. Dubtes? Només cal que
mirem el que ens diu la Bíblia:

“L’amor no fa cap mal al proïsme; per tant, l’amor és l’acompliment de
tota la llei” (Romans 13:10)
Qui no coneix el text de la 1 carta de Pau als Corintis? És perfecta: “Si jo
distribuís tots els meus béns en aliments per els pobres... si no tinc amor,
no em serveix de res. L’amor és pacient, és benigne; l’amor no té enveja,
l’amor no és pretensiós ni orgullós; no és insolent ni egoista; no s’irrita ni
és venjatiu; no s’alegra de la injustícia, sinó que és complau en la veritat;
tot ho disculpa, tot ho creu, tot ho espera, tot ho suporta... Per ara
subsisteixen aquestes tres coses: la fe, l’esperança i l’amor; però la més
13:1--13)
gran és l’amor.” (1 Corintis 13:1
Tan de bo poguéssim estimar de tal manera, que l’amor desbordes de
nosaltres, i com si es tractes d’una plaga, “contamines” a tot el món,
perquè tothom estimes a tots els seus proïsmes, amics i enemics, ja no
foren necessàries les lleis, perquè amb l’amor ja no caldrien, tothom les
compliria.

DIACONIA BONA LLAVOR
Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i recolzament per continuar realitzant
aquests servei. Aquest temps setmanal que tens és just el que ens fa falta. Com ho tens els
dijous? Necessitem: briks de caldo, pollastre o peix, xocolata en pols per la llet,
formatgets, formatge,oli de girasol i tonyina. Gràcies per les vostres pregàries i la vostra
col·laboració. Prop distribució dia: 23-2

LA PREGUNTA DE L’ED
PEL MES DE FEBRER
Busquem un indret
PISTA 2: Va fer-hi molts miracles,
pregant a Déu
PISTA 1:
1 L’apòstol Pau hi va passar tres
mesos.
Participar és bo i saludable. Investigar la
Paraula ens aporta saviesa i coneixement.
És un bon remei per millorar l’astènia
espiritual.
CLASSIFICACIÓ: Família Orengo,34 –
Roc O,32– Joan O, 30 – Pasqual i
Amelia, 26– M Teresa A, 26—Elisabeth P,

EXPOSICIÓ LOS NADIES
A l’Església de Castellarnau els dies 21,22 i
24 s’exposarà la col·lecció del pintor
Antonio
Soto
“Los
Nadies”.
http://www.youtube.com/watch?v=Lg38vLe2YNg
Informació complerta al taulell

TRASPAS

AGENDA
1717-2 ED. Conferència “Els papers secrets
de la comunitat per Carles Raurell”//
Culte de la tarda amb la
participació
de l’Amparo Montagut.
LOS NADIES– Esglèsia Castellarnau
2121-2 des de les 17h Construyendo una sonria
juntos. 2222-2 Visites guiades 16h-19h// Taller
d’art 20h. 2424-2 Visites guiades 12’30-14 i
19’30 a 21h
2323-2 Rebost/ CET de 10H a13,30h
1,2 i 3 –3 Recés de Senyores a Comaruga.
2-3 Concert a Vilafranca
1515-3 Elaboració calendari

AMICS GEORGE LAWRENCE
La besneta d’aquest missioner visita la
població de Caldes de Montbui, on hi té
dedicat un carrer per ser el fundador de
l’escola dels pobres. El dissabte 23 a les
10h30’ les comunitats evangèliques i
l’Ajuntament li donen la benvinguda i ens
conviden als actes d’homenatge que es
celebraran el 23 i el 24. Porgrama
complert al taulell

El diumenge 10 de febrer va passar a la
presencia del Senyor el germà Ventura FORMACIÓ
Soria. Expressem el nostre condol a la
família especialment al seu germà Francesc El 23 CET. Treballarem la Segona Carta de
Timoteu: L'encàrrec de Pau. Tot un repte
sobre l’Evangelització
LECTURES BIBLIQUES

El salmista es pregunta. D’on em vindrà l’ajut?
Dll. Sl 4,1-8; Dm. Sm 42,1-5;Dc. Sl 40,1-3; Dj. Sl 30, 1-5; Dv Is 40,8-10 ;
Ds. Sl 37,5.

