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 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 Gori,
per la Mònica, per la Teresa Q, per la Gina, pel Paco R , pel Dídac, pel pare de l’Anna M,
Marta G.
 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
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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!

 Per cada nou dia

Cultes

Senyores
Dijous a les 18h

Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18h
Dijous:
Culte d’oració. 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
Suport educatiu: Inici 6-10-16

Atenció pastoral

Corals
Diumenge 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;

2 d’octubre//9 d’octubre
Diaca de torn: Myriam R//Francesc A
Torn de porta: Ruben R//Joan F

ANIVERSARIS

6 Marta S

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

Mc 1,45
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

SERVEIX A QUI HO NECESSITI

Brendaliz Avilés

Servir no ha de ser una opció, ha de ser una responsabilitat que tingui
prioritat en les nostres vides. Però no per imposició, sinó per saber que s'és
millor persona quan s'ajuda als altres. Perquè un creix quan ajuda al
creixement i desenvolupament d'altres. Perquè donar part d'un mateix és
un dels millors regals que pots oferir.
Servir no t’humilia, sinó que et fa gran. El teu esperit s'eleva i davant els
altres també seràs considerat com algú d'exemple. Servir t'ajuda a treure el
millor de tu. A mantenir-te humà i sensible davant el dolor dels altres. A
evitar la mandra, la supèrbia i l'orgull. Si pots caminar amb els peus a
terra sabent que ets útil.
Algú va dir que, "el que no serveix, no serveix". Tots ens necessitem els uns
als altres. Ningú és tan ric que no necessiti un favor, ningú és tan
independent que no necessiti de l'ajuda d'altres.
Posa el teu cor al servei. Dóna del que tinguis a mans plenes. Que l'amor
quan es reparteix es multiplica i les penes es van restant quan aconseguim
veure que hi ha altres que en veritat estan passant per situacions pitjors
que moltes de les nostres.
Proposa't fer alguna cosa pels altres. Podria semblar insignificant, però
creu-me que aconseguiràs fer la diferència amb el teu esforç i dedicació.
Segurament avui algú necessitant la teva ajuda, no la hi negues, estén els
braços i serveix.

Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i
acompanyament de persones que ens necessiten. Gràcies per la
vostra col·laboració, recolzament i suport en oració. TENS UN
PARELL D’HORES A LA SETMANA PER COMPARTIR? El mes de
setembre començarem a
treballar amb l’equip de suport,
necessitem persones joves o grans que vulguin col·laborar en
aquest ministeri d’ajut i acompanyament als nens i nenes que
venen. Parleu amb l'Àngela o La M Antònia. Propera

AGENDA

6-10 Inici suport / Presentació llibre
8-10 Rebost/ CET: El ministerio de la mujer en la iglésia
EEB Badalona, 10,30
15-10 Classe inaugural del CET 9,30
20 al 23-10 Convenció UEB Gandia
27-10 35è aniversari CEC
22-10 Rebost
4 i 5-11 Cimera de lideratge

LECTURES BÍBLIQUES
Hi ha una dita que diu” El que paga
descansa i el que cobra más”, però en
les coses de la fe, el nostre deute és
impagable,. La Bíblia ens dona pautes
i ens recorda coses.
Dilluns: Dt 15,1-2, tots els deutes
entre els humans tenen un final.
Dimarts: Mat 23,16-21. Hem de saber
valorar el que ens deuen i el que
devem.
Dimecres: Ro. 8,12-13. El nostre
deute no és servir els desig terrenals.
Dijous: Mat. 18,21-30. Exemple calr
del que és i no és el saber perdonar.
Divendres: Ro. 4,3-8. El perdó de Déu
ens dona felicitat.
Dissabte: Mat. 6,12. L’ oració model
és preciosa, fem nostre aquest verset.
No oblidis prendre les vitamines diàries!!!

La pregunta de l’ED

Les pistes del mes de setembre
Busquem un fenomen meteorològic
Pista 4: Ho va demanar per poder
continuar i acabar una batalla.
Pista 3 : Era el successor del líder més
important de la hist`roia d’Israel
Pista 2: El qui ho va demanar era un
líder posat per Déu, però fidel des de la
joventut
Pista 1: El va produir Déu a petició d’un
líder del poble d’Israel. Un fet insòlit,
mai s’havia ni s’ha produït desprès. (Tal
com l’explica la Bíblia)

TRAPÀS

El passat dia 30 vàrem celebrar la
cerimònia de comiat de la nostra
estimada Filomena. Descansa en els
braços del seu Senyor. Acompanyem a
la família en aquests moments i
demanem al Senyor que els ajudi a
superar la pèrdua.

