Pregària
∗Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Àngela, Artur, Rosa, Oscar,

Nicolas; Anna C, Mercè R, Raquel R, Núria E, Ivan N.
∗Per les persones més grans de la comunitat.

9 de maig 2010

∗Pels nois i noies de la nostra comunitat.

Número 1220

∗Per les persones que assitiaran a les activitats que hem organitzat

aquest mes.
∗Pel Consell de diaques i el pastor.

Benvingut!

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell
tel. 937103540

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!

∗Pels diferents ministeris de la comunitat i els seus responsables.
∗ Per les esglésies de SBD.
∗ Per les famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de

Cultes

Senyores

Diumenge: Escola Dominical a les 11 del matí
Culte de predicació a les 6 de la tarda
Dijous: Culte de pregària a les 8 del vespre

Corals
Al.leluia: Diumenge a les 8 del vespre
L’Estel: Diumenge a 2/4 d’1 del migdia

Dijous a les 2/4 de 7 de la tarda.

Beneficiència
-Repartim roba i aliments
- Esmorzem
-Classes de català i cuina
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí

Diaques

Caldera
Grup de pregària

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.

Francesc A, 609475704;
15 min. abans de l’Escola Dominical i del
Amadeu
G, 6206030042;
culte.
Xavier N, 650439796; Marta P, 687718941;
Lloc:Guarderia .
Myriam R,676233434;

9 de maig//16 de maig

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

ANIVERSARIS:
9 Teresa Q
13 Carles R
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I jo us dic:
Demaneu, i Déu
us donarà;
cerqueu, i
trobareu;
truqueu, i Déu us obrirà, perquè el qui
demana, rep; el qui cerca, troba; i a qui
truca, li obren”.
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

APROPANT-NOS A DÉU
< Fidel Caralt>

L’altre

dia

algú

em

va

dir,

amb

certa

indignació:

- Això que diu l’Evangeli: “demaneu i us serà donat” és falç. A mi no
m’ha passat. He demanat moltes coses a Déu i no me les ha donat.
E s t i c

t o t a l m e n t

d e c e b u d a

d ’ E l l .

I sense donar-me peu a una resposta, va marxar ràpidament.
Les seves paraules em van fer pensar. Quantes vegades

demanen

a Déu només quan ens trobem en una situació difícil! Quantes
vegades demanen al déu que nosaltres ens hem creat que ens doni la
resposta que volem, sense estar disposats a cercar a qui és Déu de
veritat.
Quan llegim les paraules del versicle en el seu context, ens adonem
que el que Jesús vol que li demanem a Déu és quelcom més
important. Potser estem preocupats per la nostra salut, la manca de
treball, la situació econòmica, un problema greu a la família, entre
altres dificultats. I no és que Déu no vulgui ajudar-nos en aquestes
qüestions. Ans al contrari, Ell vol

beneir-nos i ajudar-nos en

aquestes coses, però vol que entenguem que tenim un problema
pitjor; una malaltia que és molt més greu i que, si no la tractem, ens
portarà a la mort. Aquesta malaltia es diu pecat i ens separa de Déu.

REBOST
No oblideu que continuem treballant en el servei del rebost quinzenalment. La
teva col·laboració i participació continua essent necessària per realitzar les
diferents tasques: distribució i/o emplenar el rebost amb aliments. És necessita
xocolata en pols, pots de 1/4 0 1/2 kg
Propera distribució: 22-5-2010

PREGUNTA DE L’ED

TAULER D’ANUNCIS
En

el

tauler

d’anuncis

trobareu

informació per preparar unes bones
vacances.

FARAO
PERSONATGE BÍBLIC mes de juny

COMPASSION

1a Pista:El nostre heroi va casar-se amb

Yo soy Haiti. Campanya d’ajuda als

una filla dels filisteus.

infants
d’aquest
Www.compassion.es.

país.

ABSIDE
Preparació del segon viatge a Haití

AGENDA

No hi ha res que nosaltres puguem fer. Només confiar en Jesucrist, i

11-5: Reunió de diaques

demanar-li que sigui el nostre Salvador i Senyor. Aleshores, l’Esperit

16-5: Conferència ED 11h
“ Les 7esglésies de l’Apocalipsi”.

de Déu ve a nosaltres, començant una transformació que canvia la
nostra manera viure i de veure la vida.
Déu no vol que tinguem sols una creença o una religió. El que vol que
tinguem és una veritable relació amb Ell. Jesús no és una vareta
màgica que fem servir per canviar totes les nostres dificultats. És
l’amic que ens acompanya cap a l’eternitat. És qui entén tot el que
ens passa i ens omple de pau i serenor en els moments de foscor per
els quals tots els humans passem.
Amic, amiga, si tens ressentiment contra Déu, pensa que Déu
t’estima i que vol donar-te quelcom més important.
demanes, Ell omplirà la teva vida de pau i eternitat.

Si tu li ho

Resposta mes de maig:

18 h Culte especial. Toni Cruz
22-5: Rebost. Assaig músics
23-5: Dia de la família
30-5: Dia de la música
5-6:Rebost/ Manteniment.
6-6: Excursió ED a Togores 10h15’

RANKING TAULELL D’ANUNCIS

ATENCIÓ PASTORAL
Telèfon per contactar amb el pastor
Melero: 630113463.

RECOLLIDA DE MATERIAL
Missions internacionals UEBE està fent
una recollida de material escolar per
les esglésies i les escoles que tenim a
Guinea. Recollirem material fins el
diumenge 23 i per aquells/es que us
sigui complicat i vulgueu col·laborar
posarem la caixeta al darrera i ja
farem

la

compra.

Responsable

Myriam R.

Si teniu noticies, comentaris, o coses que us semblin que poden ser
interessants per compartir ens ho feu arribar al mail de l’església:
fulleto@1eebs.com MOLTES GRÀCIES!

