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, pel Gori,
per la Fina germana de l’Amelia, per la Teresa N, 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 les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli i per les persones
que no poden expressar-se amb llibertat.
 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
Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18h
Culte d’oració: Dijous 20h

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Corals
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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
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

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.

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;
Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;

22 de marc//29 de març
Diaca de torn: David R//Xavier N
Torn de porta: Ruben R//Joan F

ANIVERSARIS
24 Núria 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

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

SENSE DÉU LA VIDA ÉS POBRE.
Aport M Valldeperes

Sense Déu la vida és pobre,…
sense Déu falta il·lusió,
qui vulgui una vida rica
que treballi pel Senyor.

Llum quan hi hagi alegria,
llum quan hi hagi tristor;
llum quan tothom ens rodegi
llum quan no hi hagi ningú.

El Senyor de cels i terra,
el Senyor de tot el món;
si tenim la seva ajuda
estimarem tothom.

Si volem tenir dins nostre
una vertadera pau,
siguem amics del més pobre
del marginat i el malalt.

Si volem ser molt feliços,
si volem estar molt bé,
tinguem sempre a Déu per Pare
i així no ens mancarà res.

Si volem tenir dins nostre
una vertadera pau,
a Déu donem-li les gràcies
del menjar que tant ens plau.

És l’hora de desvetllar-nos,
és l’hora de fer oració,
per aconseguir les gràcies
Déu vol la nostra unió.

I quan tenim tanta gana
recordem el qui té fam;
si estalviem una mica
ell també anirà menjant.

Si volem que tot rutlli,
si volem un món millor,
necessitarem tots l’ajuda,
l’ajuda del Senyor.

Jesús meu, digueu-me sempre
el que Vós voleu de mi,
vull estar ben disposada
a seguir el vostre camí;
i quan se’m faci difícil
el poder caminar,
tinc tota la confiança
que Vós em dareu la mà.

És l’hora de desvetllar-nos,
és l’hora d’estar a punt,
nostra manera de viure
sigui autèntica llum.

¿Sabeu en que consisteix la vida veritable? doncs :
No en ser feliç, sinó que d’altres ho siguin.
No en ser estimat, sinó en estimar a d’altres i ser causa de benedicció a
d’altres.
No en que Déu faci la nostra voluntat, sinó en fer nosaltres la Seva voluntat.
No en tenir una llarga vida, sinó que la nostra vida sigui de valor.
No en el que els demés diguin de nosaltres, sinó en el que diu Déu de
nosaltres.
No en posseir saviesa, sinó usar la que tenim per a glòria de Déu.

No en evitar el sofriment, sinó que amb ell complim el propòsit de Déu en
les nostres vides.
No en estar prompte a morir, sinó en estar llestos per a trobar-nos amb
Déu.
Acabo dient-vos: tinguem sempre present que solament quan escodrinyem
la vida des de el punt de vista diví la veiem tal com és.

DIACONIA BONA LLAVOR
Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que es realitzar des de
Bona Llavor. Necessitem: Llaunes de sardines, 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: 28/3

CULTE UNIT

AGENDA

El dimarts 31 de març a les 20h
celebrarem el Culte Unit de Setmana
31-3 Culte Unit Setmana Santa SBD. Santa a la nostra Esglesia. La meditació
de la Paraula anirà a càrrec del pastor
1eebs, a les 20h
Velert.
5-4 Culte a les 11 del matí

28-3 Rebost

17-4 Conversem
evangèlica

amb

la

música

OPERACIÓ
Aquesta setmana ha estat operat dels ulls
el nostre germà Jaime R. Tot ha anat bé
gràcies a Déu

FESTIVAL DE L’ESPERANÇA

Els dies 1 i 2 de maig es realitzarà a
Barcelona el Festival de l’Esperança al
Palau Sant Jordi. Informació penjada al
taulell o a la Web:
http://www.festivalesperanza.org/index.php

ATENCIÓ
Les activitats del dijous 2-4 no es
realitzaran.
El diumenge 5-4 celebrarem el
culte a les 11 del mati. No tindrem
culte a la tarda.

La Pregunta de l’ED
Pregunta mes de març
Busquem:
un miracle i els dos homes que el van fer
Pista 3: Te que veure amb l’aigua
Pista 2:Déu ja el va fer molt temps abans,
també amb dos homes diferents, però aquest
va ser en dos llocs diferents i en un interval de
40 anys
Pista 1: Eren profetes, el van fer el mateix dia,
al mateix lloc i amb poques hores de
diferència.

LECTURES BÍBLIQUES
Última sessió del PROFETA AMÓS. Us
proposem aquestes lectures per
aprofundir una mica més.
Dll: Am 6,8-14; Dm: Am 7,1-9; Dc:
7,10-17; Dj: Am 8,1-10;
Dv: Am 8,11-14; Ds: Am 9,1-14

