Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Mercé R i el seu fill Enric, per la

Rosa, per l’Artur, 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 en Francisco M.
 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 les famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de consol.
 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, per la Coral Al·leluia, per la nova Coral-jove, pels
ministeris de Bona Llavor. Perquè amb coherència puguem estar disposats al
servei del Crist.
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida.

Cultes

Número 1398

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

20 d’octubre 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

Sl 9

2,1

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;

20d’octubre//27 d’octubre
Diaca de torn: Myriam R// Amadeu G
Torn de porta: Gregori P// Ruben R
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

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

Fem música!

M. A

Us proposo un parell de preguntes per a la
reflexió: Què ens aporta la música en el
culte? Com la valorem en la nostra vida
espiritual o de comunitat?

Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i recolzament per seguir realitzant
aquests servei. Necessitem: tonyina, formatgets, oli de girasol, brou de carn, o peix.
Comencem a preparar la campanya de Nadal. Gràcies per les vostres pregàries i la
vostra col·laboració. Propera distribució: 9-11

segur que arribaríem a la conclusió de

I el suport? Bé gràcies. Interessats en col·laborar en aquest servei poseu-vos en contacte
amb l'Àngela o la M A.
L’Oficina del Voluntariat Evangèlic, fa una crida per participar el dia 15 de desembre a la
Marató. Inscripcions del 30-9 al 14-10 a:ove@consellevangelic.cat

que la música és un element important,

AGENDA

LA PREGUNTA DE L’ED

ja que té protagonisme i embolcalla tot

20-10 Culte Especial “Vine i celebra el
Dia de la música” 18h
24-25-26-27 del 10 61Convenció UEBE
Gandia
31-10 Castanyada
9-11 Rebost
17-11 Assemblea administrativa UEBC a
casa nostra

PREGUNTA MES D’OCTUBRE
Tornem a buscar una dona
Pista 3.– Redimida per la seva fe i temor
a Déu va ser una avantpassada en la
línia humana de Crist

Si recollíssim totes les respostes en
tindríem moltes i de molt variades, però

allò que realitzem.
La música s’ha fet un element indispensable i constant en la nostra
vida comunitària, encara que només sigui per acompanyar-nos. Però, si
aprofundim ens adonem que la música es quelcom més que un embolcall,
més o menys bonic, o un acompanyament en les nostres celebracions. Té la
capacitat d’influir en nosaltres, en els diversos aspectes del nostre ser, ens fa
sentir emocions, és un mitjà de comunicació i expressió, que té elements
estètics i és capaç de transformar-se en art.
Avui tots junts, grans, joves i petits compartirem el sentit que té la música en
la nostra vida espiritual i mostrarem a través de diverses formes, com la
vivim, la sentim, la compartim i la gaudim, junts o sols , amb la finalitat de
donar lloança i adoració al nostre Déu.
Però també veurem, com la música ens ajuda a créixer, reflexionar i
experimentar els valors de la nostra fe. I valorarem com a través de la
música apliquem aquests valors que implica convivència i respecte als altres i
alhora disciplina, esforç, i rigor en el creixement personal.
Us convidem doncs, a participar d’aquesta oportunitat que ens ofereix
aquest dia especial, que ens aproparà al món musical. I explorarem i
experimentem, l’enriquiment espiritual que podem obtenir junts, tot fent
música.

DIACONIA BONA LLAVOR

COMIAT

Pista 2.– Es troba en un llibre de l’Antic
Testament i se la menciona a tres llibres
del Nou.
Pista 1.- No era del poble de Déu
Us animem a participar o podeu fer

El passat dia 15 es va celebrar la
cerimònia de comiat de Marina Sardà, individualment, en família o en grup.
mare de la Rosa M i sogre de l’Artur. PER PREPARAR LA CLASSE DEL DIA 27
Fem palès el nostre condol als nostres
Tema 4, Alliberament.
germans.
Text: Èxode 1-7; 10-17

CALENDARIS

CASTANYADA

Al final del temple, la Dorcas ens ha
muntat una parada amb els calendaris Temps per compartir. Dijous 31-10,
sopar de germanor amb pel·lícula,
pel proper any.
debat... Apunteu-vos al Paco A.

LECTURES BIBLIQUES

El dolor no sempre és el malestar causat per algun desordre, en algunes
ocsions és una senyal de que estem vius i som dèbils
Dll. Sl 25,18 Dm. Sl 34,19 Dc. Sl 119,134 Dj. Sl 147,2-3
Dv. Ap 21,4 Ds. Ecl 7,9

