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 C i l’Andreu E, la Magdalena, la
Marcelina, per la Teresa Q, la Isabel i el José G, pel Gregori P, pel Pere P.
 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 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. Pel grup organitzador. Capacitat per donar un bon testimoni.
 Pels ministeris de Bona Llavor. Per l’Escola Dominical i els seus mestres.
 Per la Llar d’avis de Vilafranca i la Residencia Infantil Emmanuel
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per
aquests que estem vivim com a congregació.

Cultes

15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

L’Estel:

Diaques

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 em vol servir, que em segueixi ,

Dijous a les 6 de la tarda

I on jo sóc,

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

Corals
Al·leluia:

Número 1446

C/Domenech i Muntaner, 40
08205 Sabadell

Senyores

Culte d’adoració: Diumenge 11h
Culte d’oració: Dijous 20h

Caldera-Grup de pregària

21 de setembre de 2014

Atenció pastoral
Fins el mes de setembre

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

també hi será el meu servidor.

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;

21 de setembre//28 de setembre
Diaca de torn: Àngela R//Amadeu G
Torn de porta: Joan F//Ruben R

ANIVERSARIS
22 Carme P
Josep O

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

2,26

Jn 1

El qui em serveixi el meu Pare l’honrarà
Proyecto 365 Foto 159 - Huella / mursiya (Flickr - CC BY-NC-ND-2.0)
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

Deixar una empremta

Jaime Fernández Garrido

Deixar una empremta a la vida. En el món de l'esport pràcticament tots volen ferho. Des de molt joves alguns lluiten per fer-se un lloc en la història. En el 2011
dos jugadors van debutar a la selecció espanyola de bàsquet tot i no haver nascut
aquí. Un d'ells és Nikola Mirotic, nascut a Montenegro, encara que des de molt
petit viu a Espanya. Ha estat campió d'Europa sub-20 i va ser triat el millor
jugador del torneig. L'altre és Serge Ibaka, nascut a Brazabille (Congo) i
actualment jugador de la NBA a Oklahoma. És campió d'Europa també amb la
selecció espanyola i un dels jugadors més forts d'Europa.
Tots volen deixar una empremta. Els actors de cinema més coneguts fins i tot ho
fan literalment, perquè a Hollywood Boulevard estan impreses les empremtes de
les seves mans a terra. Volem viure per sobre del que som; aquesta
transcendència d'immortalitat la portem en el nostre cor des que naixem, forma
part de la nostra naturalesa. No podem negar-ho.
Quin tipus d'empremta vols deixar tu? Alguns són capaços de qualsevol cosa per
tal de gaudir de la fama i el poder, i acabar reconeixent que això no els satisfà. Si
vols deixar una empremta que valgui la pena, pensa en l'amistat, l'amor, el servei,
l'ajuda als altres, el saber gaudir de la vida ... Si podem ajudar a altres, la nostra
vida valdrà la pena, encara que ens sembli molt poc el que hem fet. Si som
capaços de fer somriure a algú, estem travessant un dia genial. Si podem gaudir
amb la nostra família i els nostres amics és perquè Déu està beneint el que fem.
Pensa en l'empremta que deixaràs en els teus amics, en la teva família, en els teus
fills. Pensa en com vols ser recordat. Saps? En una ocasió, mentre estàvem
passejant, Lami, la meva filla gran de catorze anys, em va dir: «Papa, tu ets el
meu heroi». Durant mesos vaig viure als núvols recordant aquesta frase. Si
arribem a ser herois per a les persones que estimem, si podem deixar la nostra
empremta d'amor en ells, la nostra vida és un èxit impressionant!
L'apòstol Pau, que havia arribat a transformar el món conegut amb el missatge
de l'evangeli, va escriure: «He lluitat el noble combat, he acabat la carrera, he
guardat la fe; pel que resta, tinc reservada la corona de justícia que el Senyor, el
jutge just, em donarà aquell dia; i no sols a mi, sinó també a tots els qui han
anhelat la seva vinguda »(2 Timoteu 4: 7-8). Havia après que no eren els seus
èxits els que marcaven la seva vida, sinó el seguir fidel al Senyor, lluitant i ajudant
a tothom.
Aquest tipus d'empremta mai la podrà esborrar ningú.

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. Propera distribució: 20-9
Continuem pregant pels serveis de Bona llavor, pels voluntaris/àries i els usuaris tant
petits com grans.
Busquem voluntaris/es pel suport. Parleu amb L'Àngela o M. Antònia.
Aquesta setmana s’ha realitzat el Casal amb una bona participació d’infants.
Agraïm tots els voluntaris que han treballat de valent per desenvolupar l’activitat

AGENDA
21-9 Inici assaig Coral
26-28 del 9 Recer jove Els Estanys
27-9 CET EEB Badalona “La acabadora, un
relato sobre el buen morir.”
4-10 Rebost

FORMACIÓ
Amb la vocació i passió per ensenyar i
aprendre el CET ens fa arribar la informació
del CET Clàssic que s’iniciarà el proper mes
d’octubre a l’Església del Redemptor
Torbareu tota la informació al taulell.

10 i 11 d’0ctubre Rebost Solidari
La Pregunta de l’ED
campanya de tardor.
19-10 Actes de celebració 125 aniversari Pregunta pel mes de setembre
Busquem un home
24-26 d’octubre Convenció Unida UEBE
Pista 3: Es va apoderar d’objectes destinats
a l’anatema, a ser destruïts.

COMPARTIM

Segur que durant aquest temps d’estiu heu fet
fotos.
Us demanaria que compartíssiu una foto i
possessiu un petit comentari. MOLTES
GRÀCIES

Pista 2:Per la seva culpa van perdre una
batalla important, Déu els va abandonar.
Pista 1 Un home de la tribu de Judà, va

desobeir al Senyor violant un pacte que Déu
els havia fet.
LECTURES BIBLIQUES
Us animen a participar i o podeu fer
L’enemic sempre ataca a aquells que individualment , en família, en grup, per
són fidels al Senyor
classes... o la fórmula que us sembli més
Dll: Sl 37,7 Dm: Sl 120,1-2;
convenient. És molt enriquidor, prova-ho,
Dc: Is 54,17;Dj:Is 59,19;
Dv: 1 Pe 3,13; Ds: 1 Pe 5,7
val la pena!!!!

