Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Mercè 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 la Sara germana
de la Raquel, per la Rosa cunyada de la Lydia G, per la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina,
la Isabel i el José ; pel Pere P, pel Gori, per la Fina germana de l’Amelia, per la Mònica,
pel Jordi V, per la Teresa Q, per l’Olga P, per L’Emilia mare de l’Elisabet B, per la neta de
l'Àngela i per la seva família. (ja ha tornat a casa)
 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. Que aquest dies especials puguin ser un moment de retrobament.
 Pel desenvolupament dels ministeris de : Bona Llavor, l’Escola Dominical, la Coral, les
senyores, els joves. Pel Creixement de l’església. Per la reunió de febrer.
 Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli, per les persones que no
poden expressar-se amb llibertat. Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de
guerra i violència.
 Per cada nou dia
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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

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

Dijous a les 6 de la tarda.
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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

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;
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Diumenge a les 20h
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Cultes

10 de gener// 17 de gener
Diaca de torn: Xavier N//Àngela R
Torn de porta: Ruben R//Manel P 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
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El miracle més gran!!!

Aport: Andreu Edo

Mateu escriu el seu evangeli per als jueus i comença amb una genealogia;
Marc escriu per als jueus i l’inicia amb el ministeri de Juan el Baptista per
mostrar que Jesús és l'Home Meravellós i Fort; Lluc escriu per als grecs i el
principia amb el naixement de Jesús: el seu evangeli és l'evangeli del goig i
la bellesa. Però Joan no comença a Natzaret, ni a Betlem, ni al Jordà. Joan
comença amb allò que no té principi. Com un àguila que aixeca el poderós
vol, l'evangelista traspassa el temps i l'espai per entrar en els misteriós
domini de l'infinit i etern. La seva gran declaració: "El Verb va ser fet carn",
posa de manifest el major miracle de Déu.
Perquè no va ser la creació de l'univers amb tota les seves innombrables
constel·lacions el major miracle diví, bé que "els cels expliquen la glòria de
Déu i el firmament anuncia l'obra de les seves mans"; ni ho és tampoc la
sustentació dels mons, bé que la seva eterna potència i divinitat són
percebudes des del principi en les coses que són fetes"; ni ho és tampoc la
protecció, preservació i sustentació providencial del seu poble Israel, bé que
s'haguessin necessitat tots els tresors de la paciència divina per suportar les
obcecacions d'aquell poble rebel.
Tampoc va ser el seu major miracle el domini de Crist sobre les tempestes
del Tiberiades, ni la seva senyoria sobre els dimonis, ni el seu poder sobre
les malalties, ni la seva potència per desfer els llaços freds de la mort.
Ni tan sols la seva beneïda pròpia resurrecció, ja que ella no va ser una
altra cosa sinó l'assumpció del que li pertany des de sempre, i la
demostració fefaent dels seus reclams com el Fill de Déu.
Però l'encarnació sorprenent, inexplicable, admirabilíssima, de la Segona
Persona de la Trinitat resumida en les paraules "aquell Verb va ser fet carn",
sí és el major miracle que els segles han contemplat mai. El Verb que
existia des d'abans del principi; el Verb que estava amb Déu; el Verb que
era Déu mateix, va ser fet carn! Aquell que és etern ajustant-se als límits del
que és temporal; Aquell que és infinit dins del que és finit; el Creador fet
criatura; DÉU FET HOME!
Aquest és el veritable Nadal.

DIACONIA BONA LLAVOR
Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i acompanyament de
persones que ens necessiten. Pel rebost necessitem: torrons, neules i productes pels
lots de Nadal. Llaunes de sardines, tonyina, formatge, xocolata en pols i oli de
girasol per completar els lots. Pel suport educatiu persones que puguin dedicar el seu
temps. 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: 23-1

AGENDA

MEMÒRIES/INFORMES

14-1 Activitats habituals del dijous
16-1 Pregària per la unitat dels cristians,18h E Responsables de ministeris comenceu
ha elaborar les vostres valoracions de
de les mares escolàpies Sant Josep,21 SBD
la tasca realitzada durant l’any. Lliurar
11 al 16 del 1 Setmana Unida de pregària a la Myriam R o enviar per mail.
17-1 Culte de la tarda amb la participació
La pregunta de l’ED
de la Damaris Playà
PREGUNTA MES DE GENER
23-1 Rebost// Culte d’acció de gràcies
Busquem una regió
6-2 Rebost//Reunió d’Església a les 18h
Pista 2: Jesús hi va fer un miracle amb
14-2 Inici dels estudis a l’ED amb en conseqüències ,si més no, curioses.
Pista 1: Jesús hi va anar amb els seus
Jaume Triginé
deixebles.
20-2 Rebost

SETMANA UNIDA DE PREGÀRIA
Del 11 al 16 de gener a l'Església de
Passatge Gaiola s’ha organitzat la
Setmana Unida de Pregària 2016. Cada
dia de la setmana a les 20h hi haurà un
temps de reflexió. Programa complert al
taulell d’anuncis.

LECTURES BÍBLIQUES

Un seguit de beneficis comencen a
brollar en el moment en que resols un
problema al pròxim.
Dll: Pr 11,27; Dm: Pr 12,2;
Dc: Sl 112,5; Dj: Lc 2,52;
Dv: Pr 13,15-16 ; Ds: Pr 24,3;

CULTE D’ACCIÓ DE GRÀCIES

El proper 23 de gener a les 18h a
l’Església de CECMAVI, Maria Victoria,11
Sants BCN, és celebrarà el culte Unit
d’Acció de gràcies. Hi haurà informació
dels grups que han pogut col·laborar
directament amb els camps de refugiats,
la reflexió “Europa, terra de refugi” a
càrrec d’en Jaume Torrado

TROBADES DELS DIJOUS
Dijous 14-1 tornem
a la normalitat. Suport educatiu,
senyores i culte de pregària. No hi
faltis!!!!

