Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: La Mercè R i el seu fill Enric, la Rosa, l’Artur,

l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà, la Raquel, la Rosa cunyada de la Lydia
G, la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina, la Isabel i el José; el Gori i la Feli, la Mònica, la Teresa
Q, la Gina, Paco R i Roser, Miriam S (Lleida), el Mario LL, la Maria (àvia d’en Joan ), Núria 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.
 Agrair el Senyor les persones que han desenvolupat els ministeris aquest any i
demanar que ens ajudi a servir-lo, sempre en tot moment, i que tots puguem dir
“aquí em tens Senyor”.
 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 les persones que viuen la destrucció i la pèrdua.
 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

11 de desembre 2016
Número 1562

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell

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!

Ell ens conforta enmig de totes les nostres dificultats, a fi que
nosaltres sapiguem confortar els qui passen qualsevol aflicció,

gràcies
el consol de

al fet que

Déu.

2 Co

nosaltres mateixos

hem

experimentat

1 ,4

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;

11 de desembre //18 de desembre
Diaca de torn: Myriam R//Francesc A
Torn de porta: Joan F//Benjamí G
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

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

LA TEMPESTA PERFECTA

N. Puig

L’any 1991 l’Atlàntic va patir una greu tempesta, que va ser descrita en un llibre i
en varen fer una pel·lícula l’any 2000 “ La tempesta perfecta”. Ens explica la
història del vaixell de pesca Andrea Gail i un dels protagonistes de la pel·lícula és
en George Clooney.
Perquè es produeixin aquestes tempestes es necessiten tres factors meteorològics:
baixes pressions, una forta diferencia tèrmica i molt de vent.
Aquest fet, també m’ha fet pensar en que nosaltres també podem patir i passar,
en alguna ocasió de la nostra vida per una tempesta perfecta.
Avui vull compartir la meva: L’any 2007, el dia 12 d’octubre vàrem anar a l’
hospital. Portava uns quants dies que no en trobava gens bé. Em varen ingressar,
sense saber massa el que podia ser. Uns dies molt difícils per tots, doncs els
metges, no tenien un diagnòstic correcte ni clar pels símptomes que jo tenia i com
reaccionava el meu cos.
Em varen porta a quiròfan varies vegades. Pensant que tot estava solucionat, a
les 24h tornàvem a estar com abans, allò no anava, com deia el Biel quant era
petit “no va”. Finalment i una mica desesperats em tornem a entrar al quiròfan i
descobreixen que el meu budell gros ha explotat, i que tenen un greu problema,
necessiten un cirurgià especialista amb tot això, doncs ells eren ginecòlegs. Bé
això acaba a la UCI, semis, i finalment el dia 5 de novembre a planta.
I podeu pensar: bé això ja està!. Doncs no, això és el primer element de la meva
tempesta perfecta encara ens en falten dos.
Mentre estava a la UCI en estat complicat, “em van induir al coma”, el meu
cunyat Joan té un accident de moto , on ell hi perd la vida.
Segon element de la tempesta, la informació m’ arriba quant jo ja estic a planta.
Es responen preguntes que feia , doncs les visites de la meva germana Marta eren
poquetes, i evidentment inexistents les del Joan.
Finalment el dissabte 1 desembre em donen l’alta puc anar cap a casa:
Fantàstic!!! Hauré de passar per oncologia....quina sorpresa! .
Dilluns 3 de desembre, el pare ingressa a l’ hospital acaba de patir un ictus.
Ara si, que ja tenim el tres elements, la tempesta perfecta.
Sovint recordo les paraules d'un company i amic de la feina , que deia: - així es
molt fàcil creure en Deu, tu no tens greus problemes, dues nenes molt maques,
una vida fàcil, tot et va be.
En cap moment m’he preguntat - perquè a mi?., o -què he fet jo per merèixer tot
això?
Què podem fer quant la tempesta arribar? La Paraula de Déu ens dona diversos
consells: Js 1,9; 2 Tm 3,14; Sl 31,24;Sl 91,10; Is 41,10; Rm 8,37 1Pe 1,6...Llegiu
el text de Marc que es troba al capítol 4,35.41 Jesús calma la tempesta i calma la
por dels cors dels deixebles ... si tenim a Jesús a la nostra barca podem sortí
vencedors de les tempestes, també de les perfectes i la nostre vida podrà ser de
testimoni per la gent que ens envoltà.
Durant tot l'any de quimio i de recuperació aquest text: Tot ho puc en aquell qui
em dona forces. (Fl 4:13) ens va acompanyar en tot moment, i també un clam:
“Senyor no ens deixis de la teva ma”.
Avui jo dic: Senyor, sigues el nostre capità, dirigeix el nostre vaixell, en tots els
moments de la nostre vida, en moments de calma i en els de tempesta.

Desembre s’ha convertit en el Mes més pidolaire necessitem: pels
nostres usuaris productes típics d’aquestes dates: torrons, neules...;
pels infants joguines en bon estat. Volem participar amb el vostre ajut
en la campanya “UN PALET PER A MALASKA, (Rebost solidàri de
Cerdanyola), es tracta d’omplir un paler amb arròs, pasta i roba
d’abric per aquest camp de refugiats prop d’Atenes´, tenim temps
fins el diumenge 11-12
Gràcies per la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració.
TENS UN PARELL D’HORES A LA SETMANA PER COMPARTIR? Parleu amb l'Àngela o La
M Antònia. Propera distribució: 17-12

AGENDA
17-12 Dispositiu Infantil/Concert MARATÓ
Unida de Terrassa
18-12 Participació de l’Oriol Soler al culte
de les 18h .
24-12 Rebost
25-12 Culte de Nadal 11h
26-12 Festa de xics i grans a les 19h
31-12 Sopar i culte de cap d’any
1-1 Concert D’any Nou Coral Al·leluia a
les 19h Nadal temps de Pau
4-2 Assemblea d'Església a les 18h

LECTURES BÍBLIQUES
Temps d’advent
Dilluns: Fidelitat premiada Lc 2,21-30
Dimarts: Lc (Lluc) 2, 36-38
Dimecres: El temps és or Lc 2, 41-47
Dijous: Un exemple a seguir Lc 2,51-52
Divendres: Prepara’t Lc 3,1-6
Dissabte: Temps de canvi Lc 3,7-9
No oblidis prendre les vitamines diàries!!!

CALENDARIS LLIBRES CD

La pregunta de l’ED
PREGUNTA MES DE DESEMBRE
BUSQUEM: UN HOME
PISTA 2: és un profeta. El llibre
comença amb dues visions
Pista 1: Té llibre propi i va tenir
diverses visions
Animeu-vos a participar.

RIE
Les senyores com cada any per
aquestes dates han col·locat la caixeta
per recollir fons per la Residència
Infantil.

SOPAR DE CAP D’ANY
Hi ha petits moments, senzills, plens
de tendresa i agraïment i un d’aquests
moments especials són el sopar i culte
de cap d’any. No hi faltis !!

MEMÒRIES/INFORMES...

Responsables de ministeris comenceu
Prepara pel nou any
el calendari o a elaborar les vostres valoracions i
l’agenda que més adapti a les teves suggeriments per la tasca realitzada
necessitats i a les de la teva família. A la aquest any, apunt d’acabar.
Bookstore Church la Dorcas et pot ajudar.

