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, Sonia i Joan F, Marta P V. Àngela R. O, M
Antònia P.
 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. Pel nostre compromís personal.
 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència i

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.

Número 1628

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!

Finalment , tingueu tots els
mateixos sentiments, sigueu
compassius, fraternals i bondadosos.
1 Pe 3,8

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

Bona Llavor

8 d’abril de 2018

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 ;

8 d’abril//15 d’abril
Diaca de torn: Eva LL// Albert M
Torn de porta: Ruben R//Benjamí G

ANIVERSARIS

9 Cristina B P//10 Miriam V
11 Francisco M

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

Comunicat del Consell Evangèlic de Catalunya Pel diàleg, l’entesa i les
llibertats democràtiques
Davant dels esdeveniments que, des de fa temps, s’estan produint en l’àmbit
polític, institucional i de la judicatura el Consell Evangèlic de Catalunya vol
manifestar la seva més profunda consternació pel retrocés de les llibertats
democràtiques i per la manca d’entesa que sempre ha de fonamentar-se en
el diàleg, la generositat i la voluntat d’arribar a acords entre les parts.
Per la qual cosa,
Primer: Volem recordar-nos a nosaltres mateixos la necessitat de mantenir la
unitat de l’Església més enllà de la teologia política que cadascú de nosaltres
pugui tenir.
Segon: També volem encoratjar la totalitat de la Comunitat de Fe a prendre
les iniciatives que consideri més oportunes no només per mantenir aquesta
unitat, des del respecte a la diversitat, sinó per incrementar-la ara més que
mai.
Tercer: Volem deixar constància que, com sempre hem dit i com a part de
l’Església de Jesucrist de Catalunya, sempre estarem al servei de tot EL poble
català estigui on estigui o decideixi el que decideixi.
Quart: També volem fer encara més costat a tots aquells que pateixen a
causa del detriment de les llibertats democràtiques, més enllà que les seves
causes puguin ser diferentment valorades per uns o per altres.
Cinquè: Demanem amb fermesa a les Institucions i als representants polítics
que utilitzin el diàleg i l’entesa, com a únics instruments de fer política, per
resoldre els conflictes socials, culturals, religiosos i polítics.
Sisè: Per la nostra banda, tal i com ja vàrem fer en el Comunicat del mes
d’octubre de l’any passat, ens posem a disposició de les més altes autoritats
per contribuir, en la mesura que estigui a les nostres mans, a la tasca de
mediació entre les parts.
Setè: Per acabar, volem reiterar la nostra crida especialment als membres de
l’Església, a les altres confessions, a la classe política, als líders socials i als
mitjans de comunicació, i a tothom que s’hi vulgui afegir, a pacificar les
situacions de radicalització, verbal o de tot tipus de violència que es puguin
produir en el si de la nostra societat, i a treballar per recuperar la dignitat de
les relacions humanes.
Vuitè: I finalment, ens convoquem, tal i com cada Comunitat Local cregui
més oportú fer-ho, a la pregària perquè Déu segueixi beneint la nostra terra i
la seva gent, que tant estimem, i perquè ens ajudi a tots i a totes a fer el bé a
tothom que ens envolta.

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.
La campanya de primavera del Rebost Solidari de Sabadell és farà els dies
18 i 19 de maig. Apunta’t a l’Elisabet B o al David R
ARA LES DISTRIBUCIONS LES FAREM DIVENDRES A LES 16h . Propera distribució: 20-4

La pregunta de l’ED
8-4 Culte 18h Meditació de la Paraula Pastor
Francisco Melero
15-4 Culte 18h Meditació de la Paraula Toni
Bodego
16-4 CET reciclatge 1a Sessió Discerniment
Cristià, 10,15h a la 1eebs
22-4 Xerrada Nelson Araujo Església del
Redemptor a les 12
5-5 Acte central de les Jornades de portes
obertes dels centres de culte
18 i 19 del 5 Rebost Solidari
Informació detallada al taulell

ACTE COMMEMORATIU

RESPOSTA MES DE MARÇ
Felip i l’eunuc
PREGUNTA MES D’ABRIL
Busquem una dona
PISTA 1. Era la muller d’un capità de la
guàrdia del seu país.
ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!!

CONCURS LITERARI
L’església veïna
del Redemptor,
com l’any passat
organitza el 3r
concurs
literari
aprofitant
la
Diada de Sant
Jordi i ens conviden a participar. El tema
proposat per enguany és “El sentit de la
vida”. 1 pàgina Din A4 en format Arial
11.Enviar a: miriamcor62@hotmail.com
APA JA PODEU COMENÇAR!!

El dia 4 d’abril de
1968 va fer 50 anys
de l'assassinat d’en
Martin Luter Ahir a
Sabadell
es
va
celebrar un acte
commemoratiu, al
carrer de Luther LECTURES BÍBLIQUES
King, davant de la
El Podem dir que la Fortuna és tenir
plaça
Maria
molt d’allò que estimes.
Montessori, al barri
de Castellarnau. L’acte, titulat “50 anys
somiant: Despertem i fem possible el
somni”, va consistir en la descoberta
d’una placa commemorativa i una ofrena
floral, acompanyada d’actuacions
musicals.

Dll: Dt 8,18//
Dm: Sl 112,1-3 //
Dc: Pr13,22/ Dj: 1Tm 6,17//
Dv: Lc 12,15//
Dss: Is 65,11-12//

