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, per en Juan i en
Pablo fills d’en Paco R, per la Julia C , per la Teresa Q i el seu fill Pau, per la
Meg, per la Sara germana de la Raquel, per la Marta i la Rosa, germana i
cunyada de la Lydia G, per l’Ester Martínez, pel Jordi T ,l’Andreu E, i l’Alicia
Sieber,
 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 aquells germans que passen per moments difícils, (Helena R).
 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que
s’han distanciat del Senyor. Per aquells que ens agradaria que trobessin al
Senyor. ( pares, mares, germans..)
 Perquè amb coherència puguem estar disposats al servei del Senyor.
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida i per aquest dies tant
especials.

Cultes

Número 1411

C/Reina Elionor 177
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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

19 de gener de 2014

A les 6 de la tarda

Bona Llavor
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem
Dimarts a les 17h, classes de conversa
Dijous a les 5h30’ suport escolar

Atenció pastoral
Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

Si fos jo,
buscaria
Déu.

i posaria a
les seves
b 5,8
mans la J
meva causa.

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;

19 de gener//26 de gener
Diaca de torn: Xavier N// Angela R
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

Semblances

J L Prieto

El voltor
Si col·loques un voltor dins d’una caixa que mesuri 2 metres x 2 metres i
completament oberta per la part superior, veuràs com aquesta au ,
malgrat la seva gran habilitat per volar, estarà totalment empresonada .
La raó és que el voltor sempre comença el seu vol des de terra fent una
carrera de 3 a 4 metres. Sense espai per córrer, com té costum, ni tan
sols intentarà volar sinó que quedarà presoner de per vida dins una petita
presó sense sostre ..
El ratpenat
El ratpenat ordinari que vola per tot arreu durant la nit és una criatura
molt hàbil en l'aire , però no pot aixecar el seu vol des de terra.
Si el deixem a terra en un lloc pla, tot el que pot fer és arrossegar-se
indefens i , sens dubte dolorosament , fins que arriba algun lloc
lleugerament elevat del qual es pugui llançar a si mateix cap a l'aire .
Llavors , immediatament es posar a volar
L'abella
L'abella quan és dipositada dins d’un recipient obert , romandrà allí fins
que mori , sinó hi ha algú que la tregui.
Mai veu la possibilitat d'escapar que hi ha per dalt, però persisteix tractant
de trobar alguna forma d'escapament pels laterals propers al fons .
Seguirà buscant una sortida on no hi ha cap , fins que completament es
destrueix a si mateixa .
Les persones
En moltes ocasions, som com el voltor , el ratpenat i l'abella obrera .
Breguem amb els nostres problemes i frustracions, sense adonar-nos que
tot el que hem de fer és mirar cap amunt .
Aquesta és la resposta, la ruta d’escapatòria i la solució a qualsevol
problema .
Només hem de mirar cap a dalt ! !
La tristesa mira cap enrere ... La preocupació mira al voltant ... La
depressió mira cap avall ... Però la fe ... sempre mira cap al cel! !

DIACONIA BONA LLAVOR

Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i recolzament per seguir realitzant
aquests servei. Necessitem: tonyina, formatgets, oli de gira-sol, brou de carn, o peix.
Continuem amb les classes de suport. Interessats en col·laborar ho dieu a l'Àngela o la M
Antònia. Propera distribució 1-2-14

AGENDA

1-2 Rebost/Culte d’acció de gràcies d’any
Nou/ Conferencia Castellarnau
2-2 Inici nou cicle ED. Amb Antonia Cruz
8-2 Assemblea d’Església
15-2 Rebost/Taller teològic ”Rut una
redifinició del poble de Déu” Barcelona
Centre.

ASAMBLEA D’ESGLÉSIA
El proper 8 de febrer tenim l’Assemblea
d’Església Anual. Farem balanç de la
tasca realitzada i marcarem les línies de
treball que el Senyor té per la nostra
comunitat. Escollirem a les persones
que desenvoluparan els diferents
ministeris i decidirem com gestionarem
la nostra economia.
Memòries/ Informes
Responsables de ministeris, ja tenim
l'assemblea aquí. Hem de lliurar els
informes anuals a la Myriam a mà o
per mail.

LA PREGUNTA DE L’ED

BUSQUEM:
UNA PARAULA HEBREA I EL LLOC ON ES
TROBA
Pista 3:Es troba a la història d’una noia
anomenada Adassà i el seu cosí.
Pista 2: La trobem al temps de la
deportació a Babilonia. És l’origen d’una
festa jueva.
Pista 1: Hi ha un llibre de la Bíblia que en
parla molt, en el llibre no hi surt el nom de
Déu.
PER PREPARAR LA ULTIMA CLASSE
D’AQUEST TEMA: 26-1-14
Tema 16: El principi de la fi. Text 2Re 17-19; Is
3,6,13,14,49,53.

CULTE UNIT

Dissabte 1 de febrer Temps de lloança i
agraïment a Déu en unitat i fraternitat a les
18h a EE Cecmavi (Maria Victoria 11 BCN)
organitzat pel CEC, IBEC, AMEC, COMEC I AEE. En
el marc d’aquest culte és concedirà la
medalla del consell Evangèlic a la
TRASLLAT
Els nostres germans Andreu E. M. I na pastora Blandina Ronsano per la seva
Julia C membres de l’Església del trajectòria i ministeri.
Paral·lel de BCN i que es congreguen TRASPAS
a la nostra comunitat han sol·licitat El passat 17 és va celebrar la cerimònia de
comiat del nostres germà Josep Grau,
l’alta de membresia.
membre de l’església de Verdi. Donem
gràcies al Senyor per la seva vida i
LECTURES BIBLIQUES
ministeri.
Avui et proposem que pensis un títol i que li posis un nom al conjunt d’aquestes lectures:
Dll Sl 119,105; Dm Pr 6,22-23; Dc Jn 8,31-32; Dj Sl 32,8;
Dv 2Tm 3,16-17; Ds Sl 143,10;

