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 , 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, per la Roser i en Paco, pel Mario, per en Dima, el
Paco A.
 Per totes les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, infants.
Per tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.
 Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina. Per aquelles que
no tenen una llar.
 Per la nostra comunitat, cada un dels serveis, ministeris i les persones que
els desenvolupen, i els reptes que el Senyor té preparats per nosaltres.
 Per la persona adequada que el Senyor té preparada per pastorejar la
nostra comunitat.
Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència,
esclavatge i les situacions que provoca la natura.
 Per la situació del nostres país.
 Per cada nou dia, agraint les benediccions i les oportunitats de servir.

Cultes
Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18 h
Dijous: Culte de pregària: 20h

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Senyores
Dijous a les 6 de la tarda

Corals
Al·leluia: Diumenge a les 20h
L’Estel:
16 de setembre // 23 de setembre
Diaca de torn: Myriam R // Eva LL
Torn de porta: Rubén R // Benjamí G
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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!

Bona Llavor

Per a tot hi ha el moment oportú,
i un temps per a cada cosa en aquest món

Cada 2 divendres a la tarda
Repartim roba, aliments, i conversem
Suport educatiu: vacances estivals

Diaques
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 ;
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CONCURS: Prova de setembre
23-9 Culte a les 18h meditació de
la Paraula Nelson Araujo
29-9 Sessió Inici de curs i celebració
30 anys del CET a l’EEB del
Redemptor a les 18,30h
30-9 Culte a les 18h predicació de
la Paraula Antonio Asenjo
Del 18 al 21 del 10 66è Convenció
UEBE
9 i 10 del 11 The global Leadership
Summit a Terrassa

24-11 Seminari de formació amb
Felix Ortiz
Informació detallada al taulell

Busquem una noia
1. Eren 7 germanes, totes pastores. La
Bíblia només dona el nom d’aquesta.
2. Van conèixer a qui arribaria a ser un
gran líder de Déu, totes el mateix dia.
Dues pistes noves:
3. El líder es va defensar dels atacs
d’uns pastors.
4. El pare, un sacerdot, li concedí la
mà d’aquesta filla per esposa.

LECTURES BÍBLIQUES
Dones de la Bíblia (II)
Dll: Gen 18: 14 - Sara
Dm: Gen 30: 6 - Raquel
Dc: Rom 16: 1 - Febe
Dj: 1 Sam 1: 15 - Anna
Dv: 1 Sam 25: 32 - Abigaïl
Dss: Jaume 2: 25 - Rahab

Cada diumenge la capseta t’espera. De mica en mica o de
cop.
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