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, per la Teresa Q, per en
Ramon C, per la Gina, per la Filomena, pel Paco R , pel Dídac, pel pare de l’Anna M
 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.
 Pels germans que han sofert una pèrdua, que el Senyor els hi doni la força
necessària per superar-la.
 Pel desenvolupament dels ministeris de : Bona Llavor, l’Escola Dominical, la Coral,
les senyores, els joves. Pel Creixement de l’església.
 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 la tasca del Rebost
 Per les persones que estant patint a l'Equador.
 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.

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
Diumenge a les 20h

Al·leluia:
L’Estel:

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;

24 d’abril//1 de maig
Diaca de torn: David R//Xavier N
Torn de porta: Joan F//Benjamí G

ANIVERSARIS
26 Maria C; 28 M Lluïsa 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

Lluc 10,27
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

CONSTRUEIX RELACIONS

Rick Warren

Jesús va dir que la cosa més important que hem de fer és estimar Déu i
estimar els altres (Marc 12: 30-31). La vida no tracta dels teus èxits,
d’allò que assoleixes, de a teva popularitat i del teu prestigi. La vida
tracta de que també podem estimar.
Hi ha tres problemes que ens impedeixen estimar plenament com Déu
mana: Tots som imperfectes. No hi ha relacions perfectes, perquè no hi
ha persones perfectes. El pecat ens desconnecta. Adam i Eva van tenir la
primera relació trencada i es van desconnectar a si mateixos l'un de l'altre
i de Déu. Des de aleshores ens hem estat excusant a nosaltres mateixos i
acusant a la gent que estimem. Quan més desconnectats estiguem, més
porucs ens tornem.
Anhelem la intimitat, però ens fa por ser vulnerables. Anhelem
l’acceptació, però ens fa por el rebuig. Som un producte de les nostres
relacions. Estudi rere estudi mostra que la nostra identitat està
determinada en gran mesura pel que pensem que les altres persones
pensen de nosaltres. És per això que has d'assegurar-te que Jesús és la
persona més important en la teva vida, perquè Ell t'estima
incondicionalment. Tots tenim diferents relacions: algunes saludables,
algunes trencades, algunes inexistents. És important tenir relacions
saludables, ja que juguen un paper molt important en la determinació de
la teva identitat. Les persones que tenen relacions saludables no s'han de
preguntar: "És important la meva vida?"
Potser la vida no t’ha donat un As amagat a la màniga. Però Déu ha
enviat el seu Fill com a salvador per transformar les teves cartes en una
mà guanyadora. No son importants les relacions que hagis establert en
la vida, ja siguin bones o dolentes, se't fa responsable pel que facis amb
les teves relacions en l’actualitat.
Deixaràs que Déu afecti les teves relacions? Confiaràs en Ell per al teu
futur, malgrat un passat difícil? Nodriràs, protegiràs i desenvoluparàs
relacions per tal que Déu sigui glorificat plenament en la teva vida ?.
Decideix-te avui a construir relacions saludables i no nocives amb l'ajuda
de Déu.

AGENDA

Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i
acompanyament de persones que ens necessiten. Pel rebost : 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. Propera distribució: 7-5

24-4 ED Lorenzo G
30-4 1a sessió de formació a les 10h
1-5 Culte de pressa possessió nou pastor a
Castellarnau . 18h
7-5 Rebost// CET a Badalona
8-5 Dia de la família
14-5 2a sessió formació
15-5 Culte de la tarda amb la participació
d’en Toni Bodego
22-5 Concert Prescott Chorale d’Arizona
18h a la 1eebs

LLIBRERIA
Avui encara hi sou a temps per adquirir el
regal de la diada de Sant Jordi. La Dorcas
ens té muntada la parada, per fer una
bona elecció.

La pregunta de l’ED
PREGUNTA MES d’abril:

Busquem un home

Pista 4: Els seus fills van morir el mateix
dia i va passar una cosa greu al poble
d'Israel que al saber-ho va morir el
sacerdot
Pista 3: El Senyor li diu que el castigarà a
ell i tota la seva família, perquè no va
corregir els fills.
Pista2: Tenia 2 fills molt malvats
Pista 1: Era sacerdot del Senyor a l’Antic
testament.

JA ESTEM PREPARATS?
DIUMENGE 22-5-16
CONCERT PRECOT CHORALE D’ARIZONA
A LES 18h 1eebs

CONTRA el tràfic de persones
http://www.verkami.com/projects/14477sophia-mantente-viva

FORMACIÓ
Els dissabtes 30 d’abril i 14 maig, de 10
a 17,30 amb una parada per dinar, es
realitzant les sessions de formació de la
“Cumbre global de liderazgo”. Apunteuvos a l’Anna M. Places limitades .

LECTURES BÍBLIQUES
Creixent en l'amor. 2 a Corintis:
Dll - Comportat amb bona consciència.
2.14-17.
Dm– Recorda que hauràs de dóna raó. 5.10.
Dc– Rebutja tot egoisme. 5.15-17.
Dj– Practica la generositat. 9.1-7.
Dv– Compte amb la carnalitat. 10.1-5.
Dss– Les proves són part de la fe. 11,22-28

