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 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

Senyores

Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18h
Culte d’oració: Dijous 20h

Caldera-Grup de pregària
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

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

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

4 de gener de 2015
Número 1461

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

4 de gener//8 de gener
Diaca de torn: Amadeu G//Xavier N
Torn de porta: Benjamí G//Ruben R

ANIVERSARIS

6 Magdalena 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
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Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Sl 118,28

Una reflexió un xic íntima
Andreu Edo M

“I fins a la vellesa jo mateix, i fins als cabells blancs us suportaré jo: jo
vaig fer, jo portaré, jo suportaré i guardaré.” Isaïes 46:4.
L'any 2014 ja és molt vell, i en aquest text hi ha una promesa per als
nostres germans majors; sí, i també per a tots, quan la vellesa
s'apoderi de nosaltres. Si vivim prou, tots tindrem cabells grisos; per
tant, molt bé podem gaudir d'aquesta promesa amb la visió anticipada
de la fe.
Quan ens tornem vells, el nostre Déu encara serà el JO SÓC, i
romandrà per sempre sent el mateix. Els cabells blancs parlen de la
nostra deterioració, però ell no experimenta deterioració. Quan no
puguem portar cap pes, i amb prou feines puguem sostenir-nos, el
Senyor carregarà amb nosaltres. De la mateixa manera que en els
nostres anys mossos ell ens va carregar com a ovelles en el seu pit, el
mateix farà en els nostres anys de feblesa.
Ell ens va fer, i ell tindrà cura de nosaltres. Quan ens convertim en una
càrrega per als nostres amics, i en un pes per a nosaltres mateixos, el
Senyor no ens llançarà amb una sacsejada, sinó al contrari ens alçarà
i ens carregarà i ho sentirem més a prop que mai. En uns casos el
Senyor atorga als seus servents un capvespre perllongat i tranquil; en
altres casos el capvespre és dur i dolorós. Tant uns com uns altres han
treballat àrduament durant tot el dia i s'han desgastat en el servei del
seu Senyor. No hem de témer a la vellesa. Podem envellir serenament,
ja que el propi Senyor està amb nosaltres en la plenitud de la seva
gràcia. La versió de la Bíblia Reina Valera en aquest text de Isaias és
summament emfàtica quant a la permanent presència i suport del
Senyor, ressaltant contundentment el pronom personal “jo”, unit a
verbs molt significatius associats a la seva acció: sis vegades es
repeteix: “fins a la vostra vellesa sóc jo mateix, fins als cabells blancs jo
us suportaré, jo us vaig fer, jo us portaré, jo us suportaré i us
guardaré”.
Podem felicitar-nos amb raó en el nou any perquè vivim en Déu,
no existim en el no-res, perquè com diu Pau: “…Perquè ell no està

lluny de cap de nosaltres, ja que en ell vivim, ens movem i som”.

DIACONIA BONA LLAVOR
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. 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: 17-1

AGENDA

ASSAMBLEA D’ESGLÉSIA

15-1 Inici de les activats del dijous
El proper dia 7 de febre tenim
17-1 Rebost/Trobada de pregària EEB l’Assemblea d’Església Anual. Farem
balanç de la tasca realitzada i
Redemptor a les 18h
marcarem, les línies de treball que el
10-1 Concert de la IBEC a Terol
Senyor té per la nostra comunitat.
7-2 Assemblea d’església a les 18h
Escollirem a les persones que
desenvoluparan els diferents ministeris i
RIE
decidirem com gestionarem la nostra
Les senyores com cada any per aquestes
economia.
dates han col·locat la caixeta per recollir fons MEMÒRIES/INFORMES
per la Residència Infantil, que tant
Responsables de ministeris comenceu a
CALENDARIS, LLIBRES, i CD elaborar les vostres valoracions de la
tasca realitzada durant aquest any.
Busca el regal mes adient per els teus
amics, familiars o coneguts . La Dorcas,
que ens fa a tots de “our personal
advises books” ens pot ajudar a trobar
el CD i el llibre adequat.

La Resposta de l’ED

Resposta del mes de desembre :
La dona era: RODE
Pel mes de gener
Busquem un home
OFRENA ESPECIAL NADAL
Pista1: Era un noi jove a Troas
Enguany l’ofrena especial de Nadal, la Preparem l’ED del proper 11-1; Una
destinarem a la compra d’una nevera, nova era: Temps de llum, Fets 1-10; 12
la que tenim en aquest moments no
funciona i la necessitem per la tasca TROBADES DELS DIJOUS:
El
social que desenvolupem i a posar a dijous 8-1-15, no es realitzaran les
punt les alarmes.
activitats habituals: reunió de senyores,

LECTURES BÍBLIQUES

suport escolar i culte de pregària. MIREU
AGENDA

Buscant fer el que és correcte.
Dll: Ef.6.6.;Dm:Mc.3.35.;Dc:Jn.7.17.;Dj:1Pe.2.15.;
Dv:2Co.8.3-5.;Ds:He.10.36.

