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 no perdre l’esperança en que un dia tota la humanitat reconeixerà que Déu és la font
del seu amor.
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;

25 de desembre// 1 de gener
Diaca de torn: David R//Xavier N
Torn de porta: Ruben R//Joan F
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

25de desembre 2016
Número 1564

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!

Jo tinc present els meus
designis a favor vostre
–diu el Senyor–, designis
de pau i no pas de
dissort, per donar-vos
un futur ple

D’ESPERANÇA
Jr 29,11

Jr 29,11
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

EL MEU AMOR PER TU ÉS MOLT GRAN

Aport Dani Pérez

Et conec i veig quan t’asseus i quan t’aixeques, tots els teus pensaments em
són coneguts de lluny estant, Sl 139,1-3 fins els cabells del cap tens comptats,
Mt 10,31 perquè tu has estat creat a la meva imatge, Gn 1,27 en mi vius, et
mous i ets; tal com han dit alguns dels poetes: "Perquè sou també del seu
llinatge." Ac 17,28 Et vaig conèixer abans que et formés en el ventre de la teva
mare, Jr 1,4-5 i et vaig escollir abans de la creació del món. Ef 1,4 No has
estat cap error, totes les teves accions han estat escrites al meu llibre. Sl
139,15-16 Has estat creat de manera meravellosa, Sl 139,13-14 t’he sostingut
des del ventre matern, i t’acompanyo des del si de la teva mare. Sl 71,6
Sóc la manifestació perfecta de l’amor, 1 Jn 4,16 i és el meu desig donar-te
aquest amor, ja que tu ets fill meu i jo el teu Pare. 1Jn 3,1 Cada cosa que
reps, ve de les meves mans, Jm 1,17 per tant, no passis ànsia, sóc el teu
proveïdor i tindràs el que necessites. Mt 6, 31-33 Jo tinc present els meus plans
a favor teu, i vull donar-te un futur ple d’esperança. Jr 29,11 Amb amor etern
t’he estimat, Jr 31,3 els meus pensaments sobre tu són incalculables, són més
que els grans de sorra. Sl 138,17-18 Exulto per tu ple de goig tot cantant, So
3,17 No pararé de fer-te el bé, Jr 32,40 ets el meu tresor més preuat, Ex 19,5 i
ho reafirmo amb tot el meu cor i tota la meva ànima. Jr 32,41 Et vull mostrar
coses grans i ocultes que tu no coneixes. Jr 33,3 Complau-te en mi, i et
donaré el que desitja el teu cor, Sl 37,4 perquè sóc jo qui activa en tu la
voluntat i l'acció, Fl 2,13 puc actuar més abundosament del que demanes o
pots pensar, Ef 3,20 reconforto el teu cor i el refermo en tota mena d'obres i
paraules bones. Sóc el teu alè. 2Te 2, 16-17
Sóc el Pare que et consola.2Co 1,3-4, quan passis per patiments, jo et
deslliuraré, Sl 34,19
com un pastor, que aplega els anyells al seu braç, els porta al pit, i tracta
les cries amb delicadesa. Is 40,11 Eixugaré tota llàgrima dels seus ulls, i mai
més tindràs clams, ni penes, Ap 21,3-4
Sóc el teu Pare, i t’he estimat i per mitjà de Jesús el meu amor ha estat
revelat i conegut. Jn 17,26 Ell és resplendor de la meva glòria i empremta de
la meva essència, ell és la representació exacta del que JO SOC. He 1,3 Ha
vingut a demostra que Jo estic amb tu, Rm 8,31 i també a dir-te que amb la

seva mort ens ha reconciliat, passant per alt les teves transgressions i dipositant
en tu el missatge de la reconciliació 2Co 5 ,19
Pel meu amor a tu he lliurat al meu Fill,1Jn 4,10 si reps i reconeixes el meu Fill, fas
el mateix amb mi. 1Jn 2,23 i estic segur que ja res podrà separar-nos. Rm 8,38-39
Torna a casa i viu la festa, gaudint del meu goig i la meva alegria, Llc 15,7 Sempre
he estat el teu Pare i per sempre ho seré Ef 3,14-15 però ara et faig la pregunta,
vols ser el meu fill? Jn 1, 12-13 Jo t’estic esperant...Llc 15, 20
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. Agraïts 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: 7-1
US NECESSITEM PEL DIA 26 COL·LABORA I APORTA EL TEU GRANET
DE SORRA A LA FESTA DELS XICS I DELS GRANS. VINA I
LLEGEIX UN POEMA DE NADAL.

AGENDA
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 11h No hi haurà ED. Concert D’any Nou
Coral Al·leluia a les 19h Nadal temps de Pau.
7-1 Rebost
4-2 Assemblea d'Església a les 18h

RIE

La pregunta de l’ED

PREGUNTA MES DE DESEMBRE
BUSQUEM: UN HOME
PISTA 4: Quan Déu li digui podrà parlar i
dir: Això diu el Senyor.
PISTA 3:Déu diu que quedarà mut per
causa de que Israel és una casa rebel.
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.

Les senyores com cada any per
SOPAR DE CAP D’ANY
aquestes dates han col·locat la caixeta
Hi
ha petits moments, senzills, plens de
per recollir fons per la Residència
tendresa i agraïment i un d’aquests
Infantil.
moments especials són el sopar i culte de
CALENDARIS LLIBRES CD
cap d’any. No hi faltis !!
Prepara pel nou any
el calendari o
l’agenda que més adapti a les teves MEMÒRIES/INFORMES...
necessitats i a les de la teva família. A la Responsables de ministeris comenceu a
Bookstore Church la Dorcas et pot ajudar.

ATENCIÓ: ELS DIJOUS, 29 i 5
NO TINDREM ACTIVITATS.

elaborar les vostres valoracions i
suggeriments per la tasca realitzada
aquest any, apunt d’acabar.

