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

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.

Número 1577

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!

HENOC

VA

DÉU

Cultes

2 d’abril de 2017

CAMINAR

l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà, 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), la Maria Cs, Andreu M, Marta S.
 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: persones grans, joves, infants. Per
tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.
 Pels ministeris i el servei a la comunitat i a la ciutat.
 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

AMB

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; Eva Ll 679124234;Albert M 657601050
Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;

2 d’abril// 9 d’abril
Diaca de torn: Albert M//Francesc A
Torn de porta: Rubén R//Joan F

ANIVERSARIS
5 Pascual H

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

Gn 5,22
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

CAMINAR AMB DÉU

Apor Andreu Edo Miquel

En el salm 1:1 el salmista fa una declaració de principis: "Feliç l'home que no
"
va estar en consell de dolents ..." (RV60). Perquè "caminar" en la Bíblia equival
a la conducta diària, la manera de comportar-se un en presència de la gent.
Dit d'una altra manera: la vida es concep en termes de peregrinació: cada dia
és un pas donat en direcció a l'eternitat, un pas inevitable, del qual no podem
escapar.
Llavors és molt significativa la declaració que la Paraula de Déu afirma sobre
Henoc: "Va caminar Henoc amb Déu".
Perquè caminar amb Déu significa, a més de pensar i fer allò que Déu pensa,
vol i fa, tenir el millor COMPANY de viatge. Com d’agradable es fa el camí
quan es recorre amb un company que delecta i anima el cor. No importa com
de dificultós sigui el camí: llarg, costerut, pedregós, calorós, fred... La certesa
de la permanent companyia del Senyor farà el trajecte més que suportable.
Caminar amb Déu significa, a més, tenir el millor PROTECTOR durant la
jornada diària. Perquè el camí, sens dubte, és perillós. Aguaiten al caminant
cristià no només els enemics de Déu, sinó també els falsos amics, i les
temptacions, i les atraccions deshonestes, i la rutina, i els oblits i mil coses més
que ataquen la nostra feblesa i incapacitat. Caminar amb Déu significa
caminar embolcallats en la protecció de la Providència divina.
I, a més,
caminar amb Déu significa tenir el millor GUIA en el pelegrinatge. En quantes
ocasions ens trobarem perplexos i confosos en els encreuaments d'alguns
camins! Hem de travessar sens dubte "valls d'ombra de mort"; algunes vegades
hi haurà senders que al nostre parer semblen ideals però les arribades seran
decepció, frustració i fracàs. En aquestes ocasions el nostre cor cridarà
angoixat: "Mostra’m, Senyor, els teus camins!"
Quina formidable benaurança saber que no sóc jo qui camina amb Déu sinó
que és Déu qui fa camí amb mi!

LECTURES BÍBLIQUES
Maneres de veure el món segons l’escriptura.
Dll: Mt 5,13-16. Necessitat de llum.//Dm: Juan 3,16-21. L’amor de Déu.
Dc: Fets 17,5-12. Camps de servei. //Dj: 1Joan 2, 15-18. Perills imant.
Dv: 1Jn 3,10-15.L’amor és la nostra força. //Ds: Salmo 24,1-6. Ell és Rei de tot.

Continuem des de Bona Llavor treballant en el servei a les persones.
Ens sentim agraïts per la vostra col·laboració, recolzament i suport en
oració, però si TENS UN PARELL D’HORES A LA SETMANA PER
COMPARTIR, parla amb l'Àngela o La M Antònia. S’apropa el dia del
llibre i el dia 22 posarem paradeta. Agrairem la vostra aportació de
llibres infantils de segona mà o nous. Propera distribució: 8-4-17
AGENDA
8-4 Rebost//Festa de la Primavera
Castellarnau//Culte Unit Esglésies SBD a la La pregunta de l’ED
E. Reformada a les 19h
RESPOSTA MES DE MARÇ
10-4 CET Com gestionar l’estress. 1eebs, 10,15h
BUSCAVEM UNA DONA: LA CANANEA
11-4 Culte Unit Esglésies Baptistes, EEB
PREGUNTA MES D’ABRIL
Redemptor a les 20h
BUSQUEM UNS VERSETS
16-4 Culte de Resurrecció a les 11h
22-4 Rebost/Lliurament premis concurs Pista1: Parlen d’uns ingredients. Es
troben a un dels dos primers llibres de
literari i sopar a l‘EEB Del Redemptor.
la Bíblia
1-5 Excursió Unida
Participar en el concurs de l’escola
1 al 7 del 5 setmana de portes obertes
dominical ens obra noves finestres de
5-5 Rebost//Conferència Dct Bandrés
coneixement de la Paraula.
5 i 6 del5 Campanya rebost solidari
Animeu-vos a participar.
7-5 ED Débora Rodríguez ,entitat el FAR
20-5 Concert benèfic Betty Anka 1eebs, 20h

NOVETATS BIBLIOTECA

Les següents novetats editorials ja estan
disponibles a la nostra Biblioteca.
Encuentros con Jesús, de Félix Ortiz
Con precisión, el listón de la
hermenèutica bíblica, de Jaime Fasold
Tu media naranja, de Jaime Fasold
Un verano en Villa Fe, de José Luís
Navajo.
Val a dir que els 3 primers títols ens han
estat donats pels seus autors, als quals
volem agrair-los-hi des d’aquí.
Us recordem que s’apropa el dia del
llibre i a la llibreria potser trobareu el
que necessiteu.

EL DIJOUS 13-4 NO HI HAURÀ
ACTIVITATS

INTERVENCIONS
Aquesta setmana l’Andreu M de
Terrassa i la Marta S de la nostra
comunitat han passat per quiròfan.
Gracies a Déu les dues intervencions
han anat bé i evolucionen segons el
previst. Continuem pregant per ell i les
seves famílies.

CONCURS LITERARI
1r Concurs literari de
Sant Jordi. El Tema :
Camins de PAU. Data
límit 14 d’abril (Dia de la
República) Bases penjades al taulell. El
dia 22 hi ha la Gala del lliurament de
premis. Més informació en Paco.

