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 ; pel Pere P,
Paquita M, per la M. Elvira, pel Gori, per la Fina germana de l’Amelia per la
M Lluïsa; per la Maruja; per la Mònica.
 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..). Operació Andrés
 Pels ministeris de Bona Llavor. Per l’Escola Dominical i els seus mestres. Pel
Creixement de l’església.
 Per la propera Assemblea d’Església.
 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.

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!

Pr 4,5

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 1464

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell

Senyores

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

Caldera-Grup de pregària

25 de gener de 2015

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;

25 de gener// 2 de febrer
Diaca de torn: Myriam R//Francesc A
Torn de porta: Benjamí G//Rubén R

ANIVERSARIS
22 Julia C, 25 Josué R,
30 Anna 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
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.
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

La meva pregària per aquest nou any

Carles Raurell

Pels mesos de gener i febrer, la nostra mirada la tenim posada més enllà
en : SABER, Aprendre, Comprendre, instruir-se
Pr 1,2-5 Per a tenir saviesa i instrucció, per a comprendre els raonaments
intel·ligents a fi d’adquirir instrucció eficaç, sentit de la justícia, d’equitat i de
rectitud, per a proporcionar experiència als inexperts i als joves coneixements i
reflexió, que escolti el savi i creixerà en prudència i l’entès guanyarà en guiatge.
2 Te. 2,15 Per tant, germans, manteniu-vos ferms i conserveu l’ensenyament que
us hem donat de paraula o per escrit.
Que tingui ganes de preparar-me més i d’estudiar més per fer les classes
de l’Escola dominical més enriquidores.
Que tot allò que aprenc es consolidi dintre meu i pugui posar-ho en
pràctica tant en la meva vida personal, com en la relació amb les altres
persones.
Que comprengui el missatge de Salvació i es reflecteixi en mi.
RECONCILIAR, Perdonar, Expiar, Pacificar, Confessar
Sl 32,5 Però he reconegut el meu pecat, i no he encobert la meva culpa. Vaig
dir: “Confessaré al Senyor, en contra meu, les meves faltes”, i tu has perdonat la
culpa del meu pecat.
Mt 5,24 deixa la teva ofrena allà davant l’altar i ves, primer, a fer les paus amb
el teu germà; després torna i presenta la teva ofrena.
Ajuda’m, Senyor, a no tenir cap rancúnia cap a aquelles persones que
m’han fet mal.
Que quan m’enfadi amb algú, ràpidament em passi i faci les paus. No es
pot viure amb l’odi al cor.
Ajuda’m a reconèixer els meus pecats, i a posar-los davant teu i a
confessar-los perquè, Senyor, tu, puguis netejar-los.
Ja estem arribant al final de LA HISTÒRIA, tema de l’Escola Dominical ,
que vàrem iniciar el curs passat. Els profes de les classes dels grans
estem preparant amb molta il·lusió la programació pels propers 4
mesos. Ens agradaria poder compartir amb vosaltres l’estudi de la
paraula de Déu i créixer junts en el seu coneixement, per tant us
animem a participar en l’estudi de la Bíblia que realitzem tots els
diumenges a les 11 del matí,.

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: 31-1

AGENDA
31-1 Rebost
7-2 Assemblea d’església a les 18h
14-2 Rebost

MALALTES

ASSEMBLEA D’ESGLÉSIA
El proper dia 7 de febrer tenim
l’Assemblea d’Església Anual. Farem
balanç de la tasca realitzada i
marcarem, 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.
Ja teniu les memòries fetes?

La nostra germana M Lluïsa ha estat
operada aquesta setmana evoluciona
bé. Molta força per la recuperació.
La M Elvira segueix avançant cap
en davant de momen t co nt inu a
ingressada a la Mutua de Terrassa.
La Maruja tot bé.
FESTIVAL DE L’ESPERANÇA
Continuem pregant per elles, per les Els dies 1 i 2 de maig es realitzarà a
seves famílies i per l’encert dels metges Barcelona el Festival de l’Esperança al
que les cuiden.
Palau Sant Jordi. Informació penjada
La Pregunta de l’ED
al taulell o a la Web:
Pel mes de gener
http://www.festivalesperanza.org/index
Busquem un home
.php
Pista 4: El noi va caure des de la finestra
ENS POSEM LES PILES!!
Pista 3: L'apòstol s’acomiadava amb un
RIE
discurs llarg
Gràcies
a tots i a totes per col·laborar amb la
Pista 2: Va ser protagonista d’un miracle
que va fer un dels apòstols.
caixeta, aquest any una mica juganera. Des
Pista1: Era un noi jove a Troas
de RIE ens agraeixen la nostra aportació en
Preparem l’ED del proper 1-2; Tema
aquests moments tan complicats
31, El final dels temps, Ap 1al 5 i del
econòmicament i ens demanen que
19 al 22

LECTURES BÍBLIQUES

continuem pregant per ells.

La soletat generalment, no es falta d’afecte, sinó l'absència de direcció
Dll: Gn 28,1; Dm: Dt 31,8; Dc: Sl 23,4; Dj:Sl 27,10;
Dv: 1 Pe 5,7; Ds:Jn 14,18;

