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’Emilia mare de l’Elisabet B, per en Ramon C, per la
Gina, pel tiet de Dani Prz, Marta S, per la filla de la Conxa.
 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.
 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

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!

Dijous a les 6 de la tarda.

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

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

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
Diumenge a les 20h

L’Estel:

Diaques

Número 1519

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell

Senyores

Cultes

Al·leluia:

14 de febrer de 2016

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;

14 de febrer //21 de febrer
Diaca de torn: Xavier N//Àngela R
Torn de porta: Rubèn R//Manel P M

ANIVERSARIS

14 Max C A, Soledad V R
15 Manel P C; 16 Pilar A;
19 Andreu E 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

Mt 21,21-22
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

CONFIANÇA EN DÉU

Reflexions curtes

Al llarg de la nostra vida hem hagut d'enfrontar una gran quantitat de
desafiaments, alguns d'aquests reptes han estat relativament fàcils o
senzills, alguns altres han estat difícils i complicats, i alguns d'aquests
desafiaments encara estan presents en la nostra vida actual, esperant que
els reconeguem i ens disposem a enfrontar-los perquè ens en puguem
deslliurar. Desafiaments econòmics, desafiaments personals, desafiaments
laborals, desafiaments de salut, desafiaments en les nostres relacions de
parella, mots desafiaments!. Posar la nostra confiança en Déu pot donarnos el valor necessari per fer front als canvis més complicats que poguessin
presentar-se en la nostra vida. Potser no saps que "Déu és especialista en
casos Difícils". Posar la nostra confiança en Déu ens pot ajudar també a
resoldre aquells desafiaments que encara no ens hem decidit a resoldre, i
que dia a dia ens acompanyen com una ombra, de manera que ja ens
hem acostumat a ells. Molts no s'atreveixen a confiar en Déu, doncs senten
que no han portat una vida ordenada, i és veritat, "El pecat ens separa de
l'Amor de Déu" però si ho veiem a l'inrevés resulta molt millor: "L'Amor a
Déu ens allunya del pecat ". Així doncs confia i acosta't a Ell. Però no
demanem a Déu una garantia que els nostres desitjos es compliran,
simplement confiem en Ell, només Déu sap el temps, lloc i hora en que
rebrem el que li sol·licitem en oració. Reconeix Déu present en la teva vida
en cada moment, al teu respirar, en el batec del teu cor, en el teu mirar,
en el teu sentir, en el teu parlar, en cadascun dels teus germans, companys
i amics. Només perquè no veus que està passant alguna cosa, no vol dir
que Déu no estigui actuant, Déu sempre està fent alguna cosa. Creu-ho!
Butlletí 31 –1-16; Església evangélica baptista “Barceloneta”

LECTURES BÍBLIQUES Per aquesta setmana
Nehemies va ser un gran líder del que podem aprendre a :
Dll - La restauració ens obliga a tots,; 3,1-5
Dm- La debilitat del teu germà és una oportunitat de servei; 5,1-13
Dc- Gran, gran només n´hi ha un. El Senyor; 5,15-16
Dj- Reconèixer i donar honor al qui s’ho mereix; 7,1-2
Dv- Déu és pacient, però...; 9,29-31
Dss- Servir al Senyor, és estar en lluita contra el mal; 4,17-23

DIACONIA BONA LLAVOR
Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i acompanyament de
persones que ens necessiten. Pel rebost necessitem: Llaunes de sardines, formatge
en porcions capsa o bossa, xocolata en pols i oli de girasol, i brou 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: 20-2

AGENDA
14-2 Inici dels estudis a l’ED amb en
Jaume Triginé
20-2 Rebost //Reunió Responsables
departaments i ministeris a les 20,30h
21-2Culte de la tarda amb la participació
d’en Lorenzo Gonzalez
27-2 Jornada de formació voluntariat
evangèlic hospitalari de 9,30 a 14 a les
dependències de l'Hospital Evangèlic
5-3 Rebost// CET Pastoral al final de la
vida a Badalona.

TAULELL
Tota la informació i detalls de
formació que ha arribat.

Estudis ED
Avui dia 14 de febrer iniciarem les 4
sessions d’estudi que portarà en
Jaume Triginé. Ens parlarà sobre
l’Espiritualitat, la seva evolució,
expressió i com aquesta espiritualitat
es pot viure. També ens introduirà
alguns conceptes sobre intel·ligència
espiritual.

CORALS PER LA MARATÓ
Us deixo l’enllaç on podreu baixar i
veure les fotos del concert del 19 de
desembre passat a Terrassa.
https://www.dropbox.com/sh/
hg3mhwyk133h88h/
AABPoIn8KXRve8c9nj6M7YGPa?dl=0

Recollida
fins La pregunta de l’ED
dimecres.
Es
PREGUNTA MES DE FEBRER
necessiten mans
Busquem un home
per organitzar les Pista 3: Quan Israel es va veure
bosses.
Parleu amenaçat, el van anar a buscar
perquè els fes de comandant
amb l'Àngela.

Pista 2: Els seus germans el van foragitar
perquè no heretés.
Pista 1: Era un guerrer molt valent. Fill
d’una ramera.

