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, la seva germana i el seu germà, per en
Juan i en Pablo fills d’en Paco R, per la Meg, per la Sara germana de la Raquel,
per la Rosa cunyada de la Lydia G, l’Andreu E, la Magdalena, la Concha, la
Marcelina, la Maria Cr, l’Amadeu G.
 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..).
 Agrair al Senyor poder celebrar l’aniversari i el testimoni d’aquells que ens
han precedit. Per aquest any de celebració i testimoni.
Pels ministeris i els seus responsables
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida.

Senyores

Cultes
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
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

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

Número 1416

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!

Si algú parla , que sigui
conforme a paraules de
Déu; si algú fa un servei ,
que sigui segons la
facultat que Déu
proporciona;

1 Pe
re

4,11

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;

23 de febrer// 2 de març
Diaca de torn: Xavier N//Àngela R
Torn de porta: Ruben R//Joan F

23 de febrer de 2014

ANIVERSARIS
25 Gregori P

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

tot a fi que Déu sigui
glorificat en totes les
coses per mitjà de
Jesucrist, a qui
pertany la glòria i el
domini pels segles
dels segles. Amén .
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

FAIG AL QUE VOL EL SENYOR?

Col 3,17
Raquel R

La primera meitat d’aquest curs, a l’Escola Dominical, hem estat estudiant “LA
HISTORIA”, el relat de Déu i el seu pobla, del que nosaltres en formem part.
Bàsicament podríem resumir-ho amb els plans que Déu te per cada u de
nosaltres, començant pel poble d’Israel i la obediència i la desobediència als
seus manaments. El fer les coses bé o fer-les malament. El fet d’estar a prop d’Ell
i consultar-lo o demanar-li la seva direcció o fer les coses segons les nostre
conveniències o impulsos no sempre encertats, amb autosuficiència, i en alguns
casos allunyats d’Ell.
Això m’ha fet pensar amb moltes coses que he fet al transcurs de la meva vida.
Moltes m’han sortit bé, perfectes, perquè primer li he demanat la seva
benedicció, si era convenient ho he fet sense problemes i si no ho era, ja no ho
podia ni començar. Al contrari, quan no l’hi he demanat la seva guia, m’ha sortit
catastròfic. La llista seria llarga tan per un cantó com per l’altre, i no fa el cas.
El que si vull comentar és una cosa que m’ha passat aquests últims dies. Estic
repassant, per arxivar-los i guardar-los, els articles que he fet i s’han publicat en
els darrers deu o dotze anys en el fulletó. I em sinceritat he de dir que els he
tingut que classificar en dos grups: un grup que els he trobat insípids sense cap
classe de missatge, o sigui que no m’han agradat, i els del altre grup m’ha
passat una cosa curiosa: que no em reconeixia escrivint-los jo. Els articles del
primer grup, els vaig escriure perquè alguna cosa m’havia cridat l’atenció i res
més. Els del segon grup, abans de passar-me a escriure ho havia posat a les
mans del Senyor. Vet aquí la diferencia.
Fa temps, un germà, desprès de llegir un dels meus articles em va dir: “Noia,
aquesta vegada no t’hi has esforçat gaire” He de dir que li dono tota la raó. L’he
tornat a llegir i he pensat el mateix. El que passa és que com aquell, n’he trobat
d’altres. Penso que és mol bo que et diguin quan t’equivoques. Perquè? Per les
conclusions que n’he tret i que tenen a veure en el que deia al encapçalament: si
et diuen quan fas les coses malament pots rectificar. Déu quan el poble d’Israel
feia les coses malament, els enviava un profeta per avisar-los i donar-l’hi lloc a
penedir-se i rectificar.
Sé que els escrits no tenen cap importància, però si la lliçó que n’he tret: Sempre
abans de fer qualsevol cosa, sigui petita o grossa, important o senzilla, tinc que
posar-ho a les mans del Senyor. És bo que tinguem iniciatives per fer coses, però
sempre posar-les a les seves mans, Ell es cuidarà de que la cosa surti bé o que
no la pugui fer. I també agrair que t’avisin quan les coses no les fas bé.

DIACONIA BONA LLAVOR
Continuem amb el treball d’ajut, assistència i
acompanyament que es realitzar des de Bona Llavor.
Gràcies per la vostra col·laboració, recolzament i suport
en oració que tant necessitem per continuar realitzant
aquest ministeri en aquests moments tant complicats per
a moltes persones. Necessitem: tonyina, formatgets, oli
de gira-sol, brou de carn, o peix, cacao en pols per la
llet. Propera distribució: 7-3
Seguim els dimarts amb les classes de català i els dijous amb les classes de suport.
ENS DEMANEN QUE NO PORTEM ROBA FINS NOU AVIS. Gràcies.

AGENDA

LA PREGUNTA DE L’ED

7 al 9 de març Recés Lliga Testament de
MES DE FEBRER
butxaca, majors 55 anys Comarruga//II
BUSQUEM UN HOME
Congrés UMME, Valencia.
Pista 4:Tan l’avi com el pare del rei son
7-3/15-3/29-3 Rebost
molt coneguts.
Pista 3: Per ser intransigent amb els seu
poble, va passar una cosa molt important
II Congrés UMME 7 al 9 de març a
i gens bona pel poble d’Israel
Valencia
Pista 2: Net d’un rei molt fidel a Déu i fill
Lliga del Testament de Butxaca: 7 al 9
d’un rei fidel al començament i molt
de març Comarruga
infidel al final
NOTES DE CASA
Pista 1: És un rei, va ser un tirà pel poble de
La nostre germana Marcelina M Judà.
continua ingressada a la Residència ALTA
Albada.
El nostre germà Daniel Perez que fa temps
L’Amadeu G tornarà ha passar per
que es congrega amb nosaltres ha
quiròfan aquesta setmana.
La Maria C ha estat operada de sol·licitat l’alta de membresia a la nostra
cataractes. Continuem pregant pels comunitat.
nostres germans i germanes

RECÉS

LECTURES BIBLIQUES

Hem estat cridats per a viure victoriosos, mostrem confiança.
Dll: Sl 27,1; Dm: Sl 118,8; Dc Pr 3,26; Dj: Jn 15,16;
Dv: 1 Jn 4,4; Ds: Jb 31,35

