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

per l’Elisabeta i la seva família, la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina, la Isabel i el José;
el Gori i la Feli, la Teresa Q, la Gina, la Maria Cs, per la petita Valentina.
 Per totes les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, infants.
Per tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.
 Per la nostra comunitat, cada un dels serveis, ministeris i les persones que
els desenvolupen, i els nous reptes que el Senyor té preparats per nosaltres.
 Pels nous responsables. Pels diaques.
 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència i
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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!

esclavatge.
 Per la situació del nostres país.
 Per cada nou dia, agraint les benediccions i les oportunitats de servir.

Cultes

Senyores
Dijous a les 6 de la tarda

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: dijous 17,30 a 19 h

Atenció pastoral

Corals
Al·leluia: Diumenge a les 20h
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 ;

18 de febrer//25 de febrer
Diaca de torn: David R//Myriam R
Torn de porta: Benjamí G//Ruben R

ANIVERSARIS
19 Andreu E M
22 Lois G P

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

Ef 6,18
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

REVOLUCIONA LA VIDA PER MITJA DE L’ORACIÓ

M. A

Aquest va ser el títol de fa algunes setmanes pel sermó del diumenge a la
tarda, no us vull reproduir el missatge que vàrem escoltar, però si que
m’he apropiat del títol per la reflexió que avui us vull plantejar.
Si parléssim de la pregària a les nostres vides amb l’experiència que en
tenim la valoraríem com una de les parts més vitals, necessària i
meravellosa de la nostra vida cristiana, ja que ens dona l’oportunitat per
compartir amb Déu les nostres càrregues i necessitats, alhora que podem
agrair tot allò que rebem, però també el vivim com el moment del silenci i
l’escolta, sense oblidar que l’oració va molt lligada a la lectura de la
Paraula.
Sabem perquè ho experimentem que aquesta relació a través de la
pregària té un impacte positiu en la nostra vida i que fins hi tot ens
millora la salut física i mental. L'oració assossega l'ànima i obre la
consciència a la guia divina. L'oració és la comunicació amb Déu, el
reconeixement de la naturalesa perfecta de l'Amor. Aquesta relació tant
intima amb Déu, ens obre als altres, ens influeix en les nostres emocions i
la capacitat de compartir l’amor que va modelant el nostres ser, alhora
que promou en nosaltres actituds de confiança, esperança, autoestima,
pau i compassió.
Estimats germans i germanes, la setmana passada vàrem rebre la
invitació per una trobada especial de pregària. Un temps propi,
particular, junts com a comunitat de creients amb humilitat, per aproparnos al nostre Senyor i exposar-li allò que ens neguiteja, els reptes que
volem assumir i les nostres necessitats com església.
La pregària comunitària es també l’oportunitat de viure la fe amb els
altres germans i germanes. És sentir-nos sostingut per la mateixa fe.
Imagino la pregària comunitària com un cant entonat a diferents veus
amb una rica harmonia.
Segur que tots contemplem la pregària des d’aquestes dues vessants la
personal i la comunitària i la nostra valoració es molt bona i positiva. El
dijous 22 ens donem l’oportunitat de gaudir junts en pregària d’uns

moments que poden ser poderosos i revolucionaris per les nostres vides,
personals i com església. No ens ho podem perdre. Ell no hi faltarà.
EF 6,18 mitjançant l'oració i la súplica, pregant constantment en l'Esperit, i, si cal, vetllant
amb constància, pregant per tots els creients
A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones i t’ofereix
algunes oportunitats per desenvolupar els teus dons, parla amb
l'Àngela o M. Antònia. Ens sentim agraïts per la vostra col·laboració,
recolzament i suport en oració. Us necessitem, TU ETS NECESSARI.
Propera distribució: 24-2

La pregunta de l’ED

PREGUNTA MES DE FEBRER
Busquem dos germans
18-2 Participació en el culte de la
Pista
3:
L’avi
els va dir que esdevindrien
tarda d’ Antonio Asenjo.
com si fossin fills seus
16 al 18 del 2 XVI Seminari de
PISTA 2:El seu pare va arribar a ser
formació UMBE– Xàtiva.
molt important
22-2 Reunió especial de pregària a PISTA1: Tenien molts oncles
ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!!
les 19,30 1eebs.
CLASSIFICACIÓ
24-2 Rebost
Julia i Andreu 32
4 al 11 del 3 Setmana de pregària
Elisabeta 30
Esglésies pregant per esglésies.
Família Or 30
9-3 Trobada responsables de
Anna Po 26
Roc O 14
ministeris
Marta S 10
Informació detallada al taulell
Paco R 10
David R 8
LECTURES BÍBLIQUES
Pere estava a la presó,
però l’església pregava
sens parar
Dll:Mc 1,32-35//Dm:Ef 6,14-20//
Dc:Jn 17,1-11 // Dj: Jm 5,13-16 /
Dv: Fets 12,1-5//Dss Mt 6,5-15///

TROBADA DE PREGÀRIA
El proper dijous 22 a les 19,30 ens han
invitat a una trobada de pregària
especial. Per demanar com Església la
direcció del Senyor en temes realment
importants per la comunitat. Tots som
necessaris!!

