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, els seus fills i la seva germana, pels fills
d’en Paco R, per la Julia C, per la Teresa Q, per la Meig, per la Tresa Turull
(Figueres), per la germana de l’Amèlia.
 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.
 Per la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya.

Cultes

Número 1394

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

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

22 de setembre de 2013

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;

22 de setembre// 29 de setmbre
Diaca de torn: Francesc A//Amadeu G
Torn de porta: Gregori P//Ruben R

ANIVERSARIS
22 Carme P
26 Josep O

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

Però Jesús els va cridar i digué: "Deixeu que els infants s'acostin a mi i
no els ho impediu, perquè el Regne de Déu és dels qui són com ells.
:1
(Lc 18
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

6)

COMENCEM EL CURS

M. A

L’altre dia en el programa divendres va sortir en Gaspar Hernández i
donava les claus per començar bé el curs escolar . Les claus que ell va
donar, em van semblar interessants i he estat pensant. I m’ha sortit això
que vull compartir amb vosaltres.
NO TENIR POR.
Hem d’afrontar els reptes. Si tenim Déu amb nosaltres, qui
tindrem en contra? Rm 8,31
DEIXAR DE QUEIXAR-NOS.
La queixa ens gasta molta energia , hem de mirar les coses
en positiu. Si ens queixem no tenim ni forces, ni temps per
dedicar la nostra vida a les coses que realment ens omplen
i son importants. Feu-ho tot sense rondinar ni
discutir (Fl 2:14)
NOUS OBJECTIUS, NOUS PROPÒSITS
La il·lusió, l’esperança, la renovació, el compromís...
FER SALUT, GESTIONAR BÉ LES EMOCIONS
Ens relacionem, pertanyem a una gran família, i
junts compartim el goig de la salvació, però que ca
da un de nosaltres és únic i irrepetible i tenim les nos
tres cosetes, però això ens enriqueix i ens fa grans.
Si és possible, en tant que depengui de vosaltres, viviu
en pau amb tothom. (Rm 12:18)
VIURE EL MOMENT PRESENT.
Mirar al cel i tenir als peus a terra. Adreçar-nos a
Déu per saber el que espera de nosaltres avui i
ara. “Senyor sota la guia de l’esperit voldria cada dia ser
dirigit”
Segur que vosaltres, personalment podreu fer-ne més aportacions.

DIACONIA BONA LLAVOR

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: 5-10
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.
Pels propers 4 i 5 d’octubre el Rebost farà recollida d’aliments als supermercats de Sabadell.
Parlar amb l’Angela

AGENDA

22-9 Assaig Coral 19,45h

FORMACIÓ

Tots els diumenges a les 11 del matí ED
27 al 29-9 Convenció UMMBE.
CET-Comença el nou cicle del cet
Campaments per joves: Als peus de la
clàssic,19-10 Sessió Inaugural a l’Església
Creu.
del Redemptor.
4-10 Campanya Rebost solidari
Cursos on line 13/14 el CET informació
5-10 Rebost/Campanya Rebost solidari/ de la oferta a http://www.cet-online.es
Formació
TALLER TEOLÒGIC.– 5-10 de10a 14h. La
pastoral del malalt. Ponent Carles Curiel.
19-10.– CET
Lloc Església Protestant BCN, Tallers 26.
24-25-26-27 del 10 Convenció UEBE
Informacions més completar de tota
LA PREGUNTA DE L’ED
l’oferta l taullel
Comencem a escalfar motors, aquí van
ASSAIG DE CORAL
les dues primeres pistes, les de
diumenge passat no valen:
AQUEST diumenge 22, es reprenen els
BUSQUEM UNA DONA
assajos de la Coral Al·leluia, ens
Pista 1.- No tenia fills i desitjava tenir-ne agradarà que torni a participar en els
un.
cultes.
Pista 2.- Plorant en demanava un al
Senyor
REDACCIÓ
Us animem a participar o podeu fer
Des de la redacció del fulletó agraïm la
individualment, en família o en grup.
vostra col·laboració i aportacions
durant l’estiu. MOLTES GRÀCIES!
LECTURES BIBLIQUES

La solució sempre està en Jesús: La seva capacitat mental és superior, la seva
memòria és més gran, les seves espatlles més fortes...
Dll. Mt 1,21 Dm. Lluc 2,11;Dc. Jn 8,12; Dj. Jn 14,16;
Dv. Jn 11,25 Ds. 1Tm 2,5;;

