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 i la seva esposa Roser, 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, la Isabel i el José G, pel Pere P,
Paquita M, per la M. Elvira, per la Fina germana de l’Amelia.
 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..).
 Pels actes d’aquestes festes: concerts de la Coral, cultes, festa dels nens, que
siguin motiu de 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.

Dijous 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

Corals

Atenció pastoral

Al·leluia: Diumenge a les 20h
L’Estel: Diumenge 2/4 1 del migdia

Diaques

Número 1460

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell

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
Culte d’adoració 18h
Culte d’oració: Dijous 20h

Caldera-Grup de pregària

28 de desembre de 2014

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.

El llop conviurà amb l'anyell i
el lleopard jaurà amb el cabrit.
El vedell i el cadell
de lleó pasturaran junts, i un
infant els menarà.

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; Amadeu G: 619120077 ;
Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;

28 de desembre//4 de gener
Diaca de torn: Francesc A//Amadeu G
Torn de porta: Joan F//Benjamí G

ANIVERSARIS
28 Isabel G V

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

Is 11:6
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

DIACONIA BONA LLAVOR

Aport. Francisco M

Ja fa temps, el ministre va visitar
Waterloo, el lloc on es va lliurar la
batalla en que Napoleó va ser derrotat
En aquest emplaçament hi ha alçat un
turó amb un gran lleó fet amb el bronze
de les armes capturades als francesos. El
ministre va observar que el lleó estaven
amb les gargamelles obertes i mostrava unes dents impressionants,
d’aquelles que esgarrifen una mica. Però va veure que de dins de la boca
del lleó apuntaven unes branques. S’hi va acostar per veureu millor i al
mirar, gran sorpresa, va veure que uns delicats i fràgils pardals havien
construït un niu, aprofitant aquella gola i els ocelletes estaven
tranquil·lament piulant.
Un animal ferotge, s’ha via convertit en recés de pau i protecció per uns
pardalets.
A nosaltres ens pot passar alguna cosa
semblant. No obstant les circumstàncies de
la vida, gràcies a Jesús, nosaltres també ens
podem sentir en pau, malgrat que sigui en
la mateixa gola del lleó.

LECTURES PER AQUESTA SETMANA
Per aquestes dates sona molt la paraula "Pau".
La Pau del Senyor és molt més.
Jn. 14,27.-la que rebem els creients.
Ro. 5,1. -La Que ens aporta la gràcia de Déu.
Fl. 4,7 - És una pau que està per sobre de la raó.
Col 3,15. -És Una pau dinàmica que dirigeix els nostres sentiments.
Ef. 2,14-16. És una pau que destrueix barreres, crea ponts.
Is. 26,3. És una pau que envolta i protegeix al creient

Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que es realitzar des de
Bona Llavor. Aliments per completar el lot bàsic: tonyina, brou de peix i verdures, cacau
per la llet, formatgets i oli. Un cop repartit el lot de Nadal, ens agradaria com cada any
poder preparar un lot de joguines pels fills dels nostres usuaris, aquest repartiment el
farem el dia 3. 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: 3-1

AGENDA

31-12 Sopar i culte de cap d’any
1-1 Concert d’Any Nou Coral
3-1 Rebost
10-1 Concert de la IBEC a Terol
7-2 Assemblea d’església a les 18h

SOPAR DE CAP D’ANY
El proper 31 de desembre ens trobarem
a sopar plegats i gaudirem de les
especialitats dels restauradors de la
1eebs i de la bona companyia dels
germans i germanes. També serà un
bon moment de posar aquest nou any a
les mans de Senyor i demanar la seva
direcció per la nostra comunitat.

CALENDARIS I LLIBRES
Prepara el nou any i mira el calendari
que millor va per tu, la teva família, o
amics.

ASSAMBLEA D’ESGLÉSIA
El proper dia 7 de febre tenim
l’Assemblea d’Església Anual. Farem
balanç de la tasca realitzada i marcaré,
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 comenceu a
elaborar les vostres valoracions de la
tasca realitzada durant aquest any.

RIE

Les senyores com cada any per aquestes
dates han col·locat la caixeta per recollir fons
per la Residència Infantil, que tant necessiten.

La Resposta de l’ED

Resposta del mes de desembre :
Busquem una dona:
OFRENA ESPECIAL NADAL
Preparem l’ED del proper 4-1; La
Enguany l’ofrena especial de Nadal, la Resurrecció Text: Mt 27.28; Mc 16; Lc
destinarem a la compra d’una nevera, 24; Jn 19,21;
la que tenim en aquest moments no TROBADES DELS DIJOUS: Els
funciona i la necessitem per la tasca dijous 1- 1-15 i 8-1-15, no es realitzaran
social que desenvolupem i a posar a les activitats habituals: reunió de
punt les alarmes.
senyores, suport escolar i culte de
pregària. MIREU AGENDA

