Pregària
Recordem pregar :
∗Pels malalts ,malaltes i les seves famílies, de manera especial per les
families: Llaudet, Monroig , Mestre Cuscó (Oscar), Nouvilas, i Roldan (ingressat
a l’hospital de Terrassa)
∗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 per l’ any 2010.
∗Per les esglésies de SBD.
∗Per les persones que pateixen a causa de conflictes ,de la guerra i
especialment per les persones d’Haití.

24 de gener de 2010

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell
tel. 937103540

Número 1205

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!

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.
Francesc Asenjo,609475704; Amadeu Garcia,620603042; Xavier Nouvilas, 650439796;
Marta Puig,687718941; Myriam Rodriguez,676233434;

24 de gener//31 de gener
Diaca de torn:
Xavier N//Myriam R
Torn de porta:
Manel P//Gregori P

Aniversaris
30 Anna M

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

Is 40,29
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

Un caminat caminava penosament per una carretera que semblava no
acabar-se mai. Estava molt cansat i aclaparat.
De l’esquena li penjava un sac ple de sorra ben pesant; amb la mà dreta
arrossegava unes pedres enormes; amb l’altra tibava una carbassa mig
podrida.
Del coll li penjava una mola de molí, el pes de la qual feia que avances
amb la mirada clavada a terra sense que pogués adonar-se del paisatge
per on passava. Caminava a poc a poc, sospirant i queixant-se del seu
destí tan trist i del pes que el mortificava.
Enmig de la calor abrasadora de la tarda, es va trobar amb un pagès
que li preguntà:
- Cansat caminat, per què carregueu aquestes pedres?
- No ho sé - li digué el caminant, no m’havia adonat que les
portava.
Immediatament, les va llançar al camí i es va sentir més alleujat.
Desprès d’una llarga estona, es va trobar amb un altre pagès que ,
mirant-se’l esbalaït, li digué:
-Expliqueu-me, fatigat caminant, perquè us tortureu amb
aquesta carbassa al cap?
-No sabeu com us agraeixo que m’hi hagué fet reparar! - li digué
el caminant.
Va esclafar la carbassa a la cuneta i és va sentir més lleuger, tot i que el
cap de poc va començar a patir una altra vegada.
Una altre pagès que tornava a casa el va mirar sorprès:
- Bon home, porteu un sac de sorra a l’esquena i al vostre davant
només hi teniu això, sorra; i que gran que és el vostre càntir
d’aigua!. Per què el dueu si a tocar vostre corre un riu
transparent que us acompanya al llarg del camí?
-Moltes gràcies, bon home. M’heu fet adonar de la sobrecàrrega.
Així que el caminant va llançar l’aigua i la sorra i es va aturar allí
pensarós, mentre contemplava el sol que es ponia.
Els últims rajos de sol li van il·luminar la ment. Es va mirar a si mateix,
va veure la pesada mola del moli al coll i es va adonar de que era la
pedra el que el feia caminar tan encorbat. Se la va treure i la va llançar
al riu. Ja lliure de càrregues, va caminar en mig de la frescor del
capvespre observant el seu voltant i gaudint del paisatge fins que va
arribar el seu destí.

Ara podria continuar explicant el que em diu aquest conte, però no ho faré,
per què estic segura que a cadascú de vosaltres us pot portar a reflexions
diferents sobre la vostra vida. Però si que m’agradaria que us contagiéssiu
d’una actitud positiva,i d’una mirada d’esperança, ja que tenir el Crist, és el
millor regal per poder gaudir del paisatge del nostre camí.

REBOST
La teva col·laboració i participació continua essent necessària per: les tasques de
distribució i /o emplenar el rebost amb: oli, arròs,llegums, tonyina i mans.
Proper dia de distribució:30-1-2010

AJUDA PER HAITÍ
Arran de la tragèdia que s’està vivint a Haití , la Plataforma Evangélica para Situaciones de
Emergencias (PESE) i l’Obra social de la UEBE, i d’altres organitzacions, fan una crida a la
solidaritat amb les víctimes i damnificats del terratrèmol.
Els donatius es poden enviar a:
Titular Diaconia: La Caixa: 2100 – 4750 – 52 – 0200044907
Titular UEBE-MOS: La Caixa 2100-3456-18-2200150062
Informació més extensa al taulell d’anuncis.

AGENDA - FEBRER

LA PREGUNTA DE L’ED

6- Reunió d’Església 18h
8- CET, “Cosmologia del Gènesis i
cosmologia actual“.
Ponent :Raimon Reginaldo.
Lloc i hora: 1eebs , 10h15’ a 17h
13- Rebost
21-Escola Dominical: Conferència
Diego Martínez.
-18h Culte musical amb en
Samuel Barceló.
27- Rebost
- Assaig músics 2/4 de 11 del
mati

PERSONATGE BÍBLIC
Pista 3: "Va ser de les poques persones que
allí s'hi van convertir"
Pista 2:Es va convertir durant el segon
viatge de Pau.
Pista 1: Dona originària d’una ciutat que
Pau va visitar.
El ranking el teniu penjat al taulell.

ATENCIÓ PASTORAL

MEMÒRIES/INFORMES 2009
Recordem als i les responsables de ministeris
que encara no han lliurat els informes ho
poden fer a través dels mails de l’església,
fulletó o donar-ho a la Myriam R.

Les persones que desitgin mantenir una entrevista amb el pastor Melero,
truqueu al 630113463 per poder concretar dia i hora.

