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, per
la Julia C, per la Teresa Q, per l’Amadeu G, per la Meig, per la Tresa Turull.
 Per les persones que estan a l’atur que el Senyor atengui les seves necessitats i a
nosaltres ens faci sensibles davant d’aquesta situació.
 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que

s’han distanciat del Senyor.
 Perquè el Senyor animi, motivi i il·lusioni el cor de tots i totes i sàpiguen escoltar
la seva veu.
Per l’Escola Dominical, pel projecte del nou curs i els seus mestres. Perquè amb
coherència puguem estar disposats al servei del Crist.
 Pels ministeris de Bona Llavor.
 Pels joves que no oblidin que un dia van ser cridats pel Senyor.
 Per la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya.

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
Al·leluia: Diumenge a les 19,45
L’Estel:

Diaques

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
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: 619120077 ;
Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;

15 de setembre //22 de setembre
Diaca de torn: Àngela R//Francesc A
Torn de porta: Joan F// Gregori P

ANIVERSARIS
18 Jaime R
20 Filomena V i Raquel V

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

15 de setembre de 2013
Número 1393

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!

FEM VIA ¡!

Carles Raurell

Aquest any us proposem que ens acompanyeu a fer un llarg viatge que
ens portarà a visitar a vista d’ocell els principals esdeveniments de la
historia del poble de Déu. Ens portarà a recordar i perquè no?, a
descobrir nous paratges en els quals podrem parar i beure en les fonts
de la nostra fe.

DIACONIA BONA LLAVOR

La Creació, Noe , els patriarques, Egipte, Moisès, Josuè, David, la
construcció del temple, son només algunes de les etapes que anirem
fent al llarg dels dies i que ens demostren que el pla de Déu ja s’anava
forjant en aquells dies tant llunyans, fins arribar al missatge redemptor
de Jesús i després en tots nosaltres.

AGENDA

Això ho farem a la primera part del curs, i després ens detindrem i
farem una parada a l’evangeli de Joan per analitzar-lo i estudiar-lo des
de tots els punts de vista amb un profund estudi que ha realitzat i ens el
explicarà en Toni Cruz, tant conegut i estimat per tots nosaltres.
Aquesta paradeta ens portarà fins a final de curs.
Mentrestant els nostres joves continuaran els seus estudis adequats a
cada nivell d’edat.
Fem via doncs! Germans, cap a aquest viatge que ens promet etapes
plenes d’emocions, plenes de coneixement, i plenes de creixement
espiritual per a tots nosaltres, que es veuran enriquides pel debat i les
pròpies experiències.
Fem via ! Aquesta expressió tant típicament catalana ens empeny a
estudiar, aprendre escoltar, llegir, però és més que això, és una frase
que indica mobilitat, indica que hem d’anar fent camí, el camí que ens
ha tocat viure en aquest món és llarg i moltes vegades feixuc...però
tenim el premi final d’estar al costat del Senyor eternament.
Benvinguts a la nostra Escola Dominical !!
2 Pere 3:8 Però (germans) que no us passi per alt una cosa, “que per

al Senyor un dia és com mil anys i mil anys com un sol dia”

Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i recolzament per continuar realitzant
aquests servei. Gràcies per les vostres pregàries i la vostra col·laboració. Propera
distribució: 21-9
Comencem a preparar l’equip per les classes de suport que iniciarem el mes d’octubre.
Interessats en col·laborar en aquest servei poseu-vos en contacte amb l’Angela o la M A.

FORMACIÓ

15-9 Inici Escola Dominical i Culte a la El dissabte 21 de setembre de 13 a 14
realitzarem una sessió de treball on els
tarda
germans que varen fer el curs de
19-9 Reunió de Senyores i Culte de voluntariat el juny passat compartiran els
pregària
seus aprenentatges i segur que seran ben
21-9 Rebost/Assaig de músics 11h/Curs enriquidors.
voluntariat de 13 a 14h
Pel curs 13/14 el CET prepara els nous
cursos. Podeu trobar tota la informació de
22-9 Assaig Coral 19,45h
la oferta a http://www.cet-online.es
27 al 29-9 Convenció UMMBE.
Campaments per joves: Als peus de la ASSAIG DE MÚSICS
Creu.
Dissabte 21 a les 11h s’ha organitzat
un assaig de músics, on junts podran
LA PREGUNTA DE L’ED
estudiar i ampliar el repertori per poder
Comencem a escalfar motors, aquí
fer una millor lloança cantada en els
van les dues primeres pistes:
cultes al nostre Déu. Gràcies pel vostre
esforç i compromís.
BUSQUEM UN HOME
Pista 1: Era just, pietós i entrat en
anys.
Pista 2: L’esperit Sant li va fer una
promesa.

Diumenge 22, es reprenen els assajos
de la Coral Al·leluia, ens agradarà que
torni a participar en els cultes.

REDACCIÓ

Us animen a participar o podeu fer
individualment, en família o en grup. Des de la redacció del fulletó agraïm la
vostra col·laboració i aportacions
durant l’estiu. MOLTES GRÀCIES!
LECTURES BIBLIQUES
La fidelitat és un procés que només és compleix al arribar al final. Algú va dir:
Dóna-li a l’altre el que no pugui trobar en un altre lloc i t’ho agrairà.
Dll. Dt 31,6; Dm. 119,2-4;Dc. Pr 2,11; Dj. Pr18,24;
Dv. Pr 27,6; Ds. Rm 12,17;

