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 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
les persones que estan patint les conseqüències del tifó.
 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 i els concerts, per la nova Coraljove, 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 1402

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!

Encara que la figuera no floreixi,
ni la vinya doni fruit,
i manqui la collita de l’ olivera,

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

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

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;

17 de novembre//24 de novembre
Diaca de torn: Myriam R//Francesc A
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

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

Benvingut!

Senyores

Diumenge: Escola Dominical 11h matí
Culte d’adoració 18h
Dijous: Culte de pregària 20h

Diaques

17 de novembre de 2013

i els conreus no produeixin res per a
menjar,

,1
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i no hi hagi ovelles al corral
ni bous als estables,
9
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jo m’ alegraré en el Senyor
i em gloriaré en el Déu

de la meva salvació.
El Senyor, el Déu Etern, és la meva força;
ell farà els meus peus àgils
com els dels cérvols
i em farà caminar per les altures.
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

I have a dream

Benjami Gonzalez

Fa uns quants diumenges vàrem fer esment al 50 aniversari del discurs que
Martin Luter King va fer a les escales del Memorial a Lincoln a Washington el
28 d’ Agost del 1963, en aquells moments jo només tenia 5 anys.
I HAVE A DREAM= Tinc un somni, llegint el seu discurs he entès una mica què
es el que volia transmetre el pastor Luter King a la seva gent, el poble de
color que havia dipositat tantes esperances en la seva acció en favor dels
drets civils del poble negre.
Recordeu que us vaig llegir un petit fragment i que a la fi us vaig preguntar:
Quin es el vostre somni?. Avui em pregunto jo, quin és el meu somni?
Per no caure en hipotètiques idees tòpiques que sabem serà difícil
d’aconseguir, voldria ser pràctic i realista.
Tenir un somni, no deixa de ser això, un somni, possiblement no es realitzarà
mai, però em fa bé imaginar-ho.
Passada la joventut, època en la que tenim idees i ganes de canviar tantes
coses, arriba un altre època en la que es veuen les coses d’ una altra manera.
Si dic que tinc el somni de que un dia tots els homes seran amics, germans,
que vetllaran perquè no existeixin diferencies de races, que tots tinguin
l’oportunitat de ser tractats per igual, sé que és un tòpic, que això no arribarà,
però ho vull creure, és un somni. El meu somni.
Si tinc el somni de que acabaran les guerres, que tots els països de la Terra
podran ocupar-se dels seus propis interessos, que desapareixerà l'egoisme de
uns pocs per tenir esclavitzats a molts, sé que es un tòpic, que això te poques
possibilitats de que arribi, però ho vull creure, és un somni. És el meu somni.
Si tinc el somni de que la manipulació de les persones per conglomerats,
associacions, cartells, grups de pressió cessarà un dia, de que els meus
semblants seran capaços d’ identificar una manipulació subliminal per no
deixar-se manipular i tenir un criteri propi, sé que es un tòpic, que això te
poques possibilitats de que arribi, però ho vull creure, és un somni. El meu
somni.
Si tinc el somni de que al qui jo dic “germà”, que té las mateixes idees i valors
que jo, que creu en un Déu just i amorós, no em defraudarà, no intentarà
ferma res que em faci mal, sé que es un tòpic, que això te poques possibilitats
de que arribi, però ho vull creure, és un somni. És el meu somni.
Si tinc el somni de que vosaltres, nosaltres, tenim el mateix interès per la obra
del Senyor, que el vostre amor per la comunitat que formem es únic, que el
compromís amb la vostra església es inamovible, NO ÉS UN TOPIC, però no
sempre es evident.
Amb tristesa veig cóm minva la nostra comunitat, que alguns dels que estimo

han desertat buscant altres ideals... però es cert que l’ Obra no es meva, sinó
que és del Senyor.
El concepte de compromís envers la meva església crec que ha de ser
prioritari, es aquí a on haig de treballar, a on la meva aportació i forces han
de ser canalitzades.
Crec que això té moltes possibilitats de que arribi, ho vull creure, és un somni.
El meu somni. Habacuc 3, 17-19

DIACONIA BONA LLAVOR

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: 23-11
Gran recapta 29 i 30 de Novembre, voluntaris parlar amb l’Àngela.
I el suport? Bé gràcies. Interessats en col·laborar en aquest servei poseu-vos en contacte
amb l'Àngela o la M A.

AGENDA

LA PREGUNTA DE L’ED

17-11 Participarà en el culte Toni Bodego,
amb el tema: Un corazon que enamoró a
Dios..
22-11. Església Bona Nova a les 20h jornada
de pregària Ministeri presons.
23-11 Rebost
24-11 Culte de pressa de possessió del nou
pastor Ismael Gramaje
29 i 30-11 Gran Recapta
30-11 Escola de pares “El pare dels avis”
Castellarnau a les 18h .
1-12 Conferència ED, Els profetes, Jordi Vera

MES DE NOVEMBRE
Busquem un home
Pista3.- Era del temps d’Abraham,
sacerdot i rei

CALENDARIS
Ja tens els calendaris pel 2014? Al final
del temple, la Dorcas ens ha preparat
una mostra.

Pista 2.- Surt en un llibre de l’Antic
Testament, a més, David també en parla en
un dels seus Salms profètics, i se’l menciona
8 vegades en un sol llibre del Nou
Testament .
Pista 1.– Només surt en tres llibres de la
Bíblia.

PER PREPARAR LA CLASSE DEL DIA 17-11
Tema: Comença la batalla: Josué 1-2;
6,8,23 i 24.

LECTURES BIBLIQUES

El descans, no és tant sols, un dels privilegis que el Senyor ens ha donat, sinó
també una de les nostres necessitats més importants. Com descansar?
Dll. Gn 2,2 Dm. Is 28,11-12 Dc. Mt 11,28 Dj. Ecl 3,1-8; Dv Mt 11,20-30
Ds. Sl 42,11

