Pregària
Recordem pregar :
∗Pels malalts ,malaltes i les seves famílies, de manera especial per les
families: Llaudet, Nouvilas, Monroig i Mestre Cuscó, (Oscar)
∗Per les persones més grans de la comunitat.
∗Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗Pel pastor, pels diaques, pels responsables de ministeris, i per cada un dels
membres, que puguem desenvolupar les tasques que els Senyor té preparades
per nosaltres pel any 2010.
∗Per no ser insensibles al nostre entorn i col·laborem amb la construcció
d’una societat més justa.
∗Per les esglésies de SBD.
∗Per aquelles persones que pateixen a causa de conflictes i de la guerra.

10de gener de 2010
Número 1203

Benvingut!

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

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!

Cultes
Diumenge: Escola Dominical 11h del mati.
Culte de predicació a les 6 de la tarda.
Dijous: Culte de pregària a les 8 del vespre.

Corals
Al·leluia:
L’Estel:

Senyores

Diumenge a les 8 del vespre.
Diumenge 2/4 de 1 del migdia.

Caldera
Grup de pregària

15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia.

Dijous a 2/4 de 7de la tarda

Beneficiència

-Repartim roba i aliments
-Classes de català i cuina
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del mati.

Diaques 2n dimarts de cada mes a les 2/4 de 9 de la nit.
Pastor: Fco Melero, 630113463; Francesc Asenjo,609475704; Amadeu Garcia,620603042;
Xavier Nouvilas, 650439796; Marta Puig,687718941; Myriam Rodriguez,676233434;

10 de gener
Diaca de torn:
Amadeu G//Paco A
Torn de porta:
Gregori P//Ruben R

Aniversaris
15 Angela Goy

Si teniu noticies, comentaris, o coses que us semblin que poden ser interessants per
compartir ens ho feu arribar al mail del fulletó: fulleto@1eebs.com

No tinguis por, perquè jo sóc
amb tu, no et desanimis, que
jo sóc el teu Déu.
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

Quan el camí es costerut i difícil de pujar...
NO EL DEIXIS
Quan les no funcionen bé...
NO ABANDONIS
Quan no aconsegueixis els resultats esperats i s’hi sumin els
problemes...
NO ET RENDEIXIS
Quan vulguis somriure i només puguis sospirar...
NO DECAIGUIS
Quan la sort, et sigui adversa i no trobis forces per seguir...
NO RENUNCIÏS
Quan no trobis companys de lluita...
NO T’INQUIETIS
Hi ha mans que et sostenen!
Creu i sent cada minut de la teva vida, deixa que la teva ànima
"voli lliure" pels bonics jardins de la confiança en Déu, que arriba
on la nostra visió no pot arribar, però sí on el nostre cor pot
sentir.
La teva ànima desitja sentir-se lliure per donar-te força i estímul!
INTENTA-HO
Tanca els ulls uns minuts i deixa que els teus pensaments
s'omplin d'Amor.
No podem canviar el món, ni treure tot el dolor de la terra, ni
tenir resolts tots els nostres problemes, però podem aprendre a
mirar les coses, amb ulls d'Amor.
Si pensem que tot és passatger i també mirem amb Amor tot el
que ens sembla negatiu, observarem amb felicitat com de mica
en mica el mal es transforma en bé i les tristeses en alegries.
El que avui ens fa somriure van ser les coses que ahir ens van fer
plorar.
Les nostres necessitats d'avui, també poden ser les alegries del
demà.
Les persones se'n van, els amors es perden en el temps, els
problemes es solucionen, fins hi tot el sol marxa cada nit per
renéixer l'endemà... No et quedis a mig camí perquè una mica
més endavant... T'espera la recompensa de Jesús!
Reflexiones para el alma. Tomo I.

REBOST
Pel rebost continuem necessitant: oli, arròs,llegums, tonyina i mans.
Proper dia de distribució:16-1-2010
GRACIÈS A TOTS/ES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ

DIA 2 DE GENER

AGENDA
Gener
16- Concert Coral Al·leluia per l’IBEC a Poble Nou.
Jornades Joan Calvi. Església C Aragó, TOT EL DIA
17- Culte especial amb Roberto Velert

LA PREGUNTA DE L’ED

CONDOL
Us comuniquem que el nostre
germà Benjamí Santacana i el
pare d’en Manuel Sarrias Secretari
general de la UEBE han passat a
la presència del Senyor.
A ambdues famílies els hi
transmetem el nostre sincer
condol tot confiant en la gràcia
del Senyor per superar el dolor i
la pèrdua.

PERSONATGE BÍBLIC
Dona originària d’una ciutat que Pau va
visitar.
El ranking el teniu penjat al taulell.

MEMÒRIES/INFORMES 2009
Amb el final d’any arriba la tasca més
feixuga, fer les memòries. Els
responsables dels diferents ministeris
podeu lliurar els documents a la Myriam R
o enviar-ho al mail de l’església.

ACTIVITATS DEL DIJOUS
Les activitats del dijous, desprès d’uns dies de descans per les diades de
Nadal, aquesta setmana retornen a la normalitat.

