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 Sara germana de la Raquel, per la Rosa
cunyada de la Lydia G, per la Julia, la Magdalena, la Concha, la Marcelina, per
la Teresa Q, la Isabel i el José G, la Julia C.
 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. Pel grup organitzador.
 Pels ministeris i els seus responsables
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida.
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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

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

6 d’abril de 2014

A les 6 de la tarda

ó

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

ò

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;

6 d’abril//13 d’abril
Diaca de torn: Àngela R//Myriam R
Torn de porta: Benjamí G//Gregori P

ANIVERSARIS

9– Cristina B; 10 Miriam V;
11 Francisco M

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

2 Pere 3,14
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

COM TENS EL TEU ARMARI?
Quantes coses escampades per aquí i per allà ! Quina desordre per tot arreu !
Per fi em vaig decidir i vaig obrir el meu armari .Quin caos!.
Enmig de moltes robes, vaig trobar la meva consciència , plena de pols ,
arrugada , amb empremtes visibles del pas del temps .Quan temps
abandonada! Em va fer llàstima, i alhora em vaig tenir llàstima . Encara
servirà ? Sí, per què no ? La vaig netejar ,la vaig sacsejar i la vaig deixar nova ,
apta per a tot servei .
Però no va ser tot. També vaig localitzar deixadeses ,moltes deixadeses,
deixadeses plenes de matins . Demà faré això. Demà faré allò altre . Demà faré
allò de més enllà . Demà ... i demà .
Vaig ajuntar tota la ferralla i la vaig tirar .
Entre els mocadors vaig veure dissimulades angoixes i pors : Perdré la meva
feina ?, Conservaré la meva salut ? ,Li passarà alguna cosa als meus éssers
estimats ?. Rancúnies, calamitats , inquietuds ...
Però vaig pensar que si seguia amb aquesta línia de pensament tindria un
infart . Així que, FORA!
Vaig sospirar profundament i em vaig dir : per aquí hauria d' haver començat !
per aquí he de continuar dia rere dia !
I vaig començar a ordenar : L'esperança ,que la tenia tant oblida, els afectes
cap els altres, que no sempre vaig manifestar, les amistats, que tant he
descuidat , la fe, la renovada alegria de viure .
Sempre m’han dit i repetit, moltes vegades que tot temps passat va ser millor .
Jo no ho sé, potser sí, o potser no . El que realment m’interessa és que el futur
sigui millor, per això he decidit posar ordre dins del meu armari, endreçar bé
les prioritats en la meva vida , però el més important, ha estat haver permès a
Déu que sigui Ell qui m'indiqui com fer-ho.
Satisfeta , vaig tancar la porta de l’armari, i tranquil · la, vaig iniciar la jornada
del nou dia .
Tinc un objectiu i cap a allà he d'anar . Em pregunto, si hi hauran altres
armaris, per aquí, en les condicions que va estar el meu. Segur que sí , si el teu
fos un d’ells, recorda que has de arreglar-ho. Fes-ho avui mateix, però no ho
facis sola , deixa que Déu t'ajudi i t’endreci cada àrea del teu ésser i netegi tot el
teu interior . (Aportació: Grup de Senyores)

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: 12-4
9 d’abril arriben 2.500Kg del fons europeu a les 15,30 voluntaris per descarregar i endreçar.
16 i17 de maig Campanya Primavera Rebost Solidari voluntaris per recollir aliments, un
parell d’hores.
ENS DEMANEN QUE NO PORTEM ROBA FINS NOU AVIS. Gràcies.

AGENDA

7-4 Cet Reciclatge – 1eebs-10,15 a 13,30
9-4
A la 1eebs,15,30h descarregar
furgonetes fons Europeu.
12-4 Rebost/Assamblea UEBC Església
Manlleu
15-4 Culte unit, a les 20h. Castellarnau
26-4 Rebost/ CET 1eebs, Romans, salvació
universal.
1-5 Excursió Unida Palau Solità
16 i 17 –5 Campanya Rebost

ALTA

LA PREGUNTA DE L’ED

PEL MES D’ABRIL
Busquem un PROFETA
Pista 2: El seu llibre acaba profetitzant un
cel nou i una terra nova.
Pista 1: Va ser contemporani de 4 reis de Judà

LLIBRERIA

La Dorcas muntarà la parada de llibres com
cada any. Així podreu realitzar les comandes
pel dia del llibre que ja el tenim aquí.

Madalena, gràcies al Senyor ja ha tornat a FORMACIÓ
CET–RECICLATGE: 7-4; 5-5; 2-6; a l’ 1eebs
la Residència
Seminari “Espiritualitat, Religió i salut mental”,
CULTE UNIT
Jaume Triginé.
El dimarts,15 d’abril a les 20h
celebrarem el Culte Unit de Setmana
CET a l’Església: 26-4, a les 10h15’ a la
Santa a L’Església de Castellarnau. La 1eebs “Romans, salvació universal”
meditació de la Paraula anirà a càrrec Taller Breu: 17-5 Ètica, Joan Medrano Església
del pastor F Melero. Un bon moment
de Tallers de 10 a 14h
per compartir i celebrar el goig de la
salvació, amb els germans i germanes
LECTURES BIBLIQUES
d’altres comunitats.
La paciència és molt delicada quan la
sembrem, però un cop arrela dona
ATENCIÓ
fruits molt dolços.
Les activitats dels dijous: 10 i 17 d’abril no es
Dll: Sl 37,7; Dm: Sl 40,1 Dc Rm 5,3-5;
realitzaran.
Dj: Rm 12,12
El diumenge 20-4 celebrarem el culte a les 11
del matí. No tindrem culte a la tarda.

