Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Mercè R, Alina (filla de

l’Elisabeta), Artur (pare de l’Artur).
∗ Per les persones grans de la comunitat.
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗ Per les famílies que passen temps difícils.
∗ Pel pastor, els diaques i els germans i germanes que ens dirigeixin en els
ministeris de la comunitat.
∗ Per les persones que pateixen per causa de conflictes: violència,forces de la
natura, guerres...Especialment per les dones.
∗ Per poder ser vent quan la barca necessita navegar.

Cultes

Senyores

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

Beneficiència

Número 1262

C/Reina Elionor 177
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!

Ja no hi ha diferència entre jueu o grec, esclau o
lliure, home o dona, perquè tots vosaltres sou un
de sol en Crist Jesús.

-Repartim roba i aliments
- Esmorzem
-Classes de català per adults amb guarderia.
- Fem deures (per nens/es de primària)

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

Corals

Atenció pastoral

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

Diaques

Dijous a 2/4 de 7 de la tarda.

6 de març de 2011

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

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

Francesc A, 609475704; Myriam R,676233434; Amadeu G, 620603042;
Àngela R. 646211050; Xavier N, 650439796;

6 de març//13 de març

Diaca de torn: Xavi N//Myriam R
Torn de porta: Gregori P//Ruben R

Aniversaris
10 Sheila S
11 Daniel A
12 Amadeu G
13 Mercè R

Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!

Ga 3,28
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

RESPOSTA MES DE Desembre:
ZACARIES I ELISABET

El vent

Avui compartiré amb vosaltres una curta seqüència d’una pel·lícula que el
dissabte passat, feien a la tele a l’hora de la migdiada, per aquest motiu no
us puc dir ni el títol, ni el canal,ni tant sols explicar-vos l’argument.
Us situo:
Un grup de quatre homes anava amb petit veler. Viatjaven, anaven d’illa en
illa, visitant a les persones dels poblats i predicant l'evangeli.
El vent va deixar de bufar, el mar va quedar en calma, tranquil, la barca no
es movia.
Els homes es van posar a pregar, demanant a Déu que els hi enviés vent del
nord, però el vent no arribava.
Un d’ells digué:- “És possible que posem a Déu en un compromís. Potser, hi
ha altres barques que també necessiten vent, però en un altre direcció, i tal
vegada també estiguin pregant i demanant a Déu el vent que els interessa,
segur que no sap que fer, potser hem de pregar només perquè bufi vent i
prou.
I altre cop es van posar a pregar, amb molt de fervor.
Seguien passant les hores i el vent continuava sense bufar. Un d’aquells
homes el més vell, va preparar la petita barca de rems que diuen lligada a
la barca de vela i va fer pujar al missioner.
Era el moment de marxar, podrien arribar a temps a la illa on els esperaven.
Però que fas?, deia el jove missioner. Aquell home més vell, li va explicar
que ell havia pogut fer molt poques coses per anunciar l’evangeli ja que
l’havia conegut de gran, però que ara, Déu li donava una oportunitat única:
ser el vent
Els altres dos companys es van quedar allà a la barca de vela, quan bufés
el vent ja es retrobarien.
El jove missioner i el seu acompanyant varen arribar a temps al lloc que els
esperaven.
Aquest fragment no crec que durés més de cinc minuts i amb va fer pensar
que moltes vegades demanem coses a Déu que estan a les nostres mans i
esperem que Ell les solucioni.
Siguem aquest vent que necessita la vela per navegar.
Gaudim de les oportunitats que ens dona el Senyor per servir-lo i fem-ho
amb humilitat i amor.
M. Antònia

REBOST
Continuem amb el treball d’ajut,assistència i acompanyament que realitzem quinzenal
des del rebost. Necessitem llaunes de tonyina.( packs de 3).
Pel bon funcionament i qualitat en el servei, ja sabeu que les mans de tots/es són
necessàries i les vostres pregàries també.
Propera distribució d’aliments, classes de català i suport per estudiants d’ensenyament
obligatoris: 19-3-11

AGENDA
8-3 Dia Internacional de la Dona
10-3 Reunió de Senyores amb la Teo R
12-3 CET
18-3 Reunió responsables ministeris
19-3 Rebost/Músics. Concert al Casinet
Hostafrancs, 19h
20-3 Culte especial amb la Coral del
Redemptor.
25,26-3 Congrés d’adoració
2-4 Jornada esportiva a Valldoreix
3-4 Conferència ED

CONGRÉS D’ADORACIÓ
Lloc: l’Església Unida de Terrassa
25-3 Camins de pregària i adoració a
les 21h
26-3 Taller: Un culte d’alt impacte amb
Abiel Mir i Pau Llorens a les 10’30 fins al
migdia
20h Concert Evangelístic Abiel Mir i
Gospel Blau a l’església de Castellarnau
Organitza: UEBC

PREGUNTA ED
Resposta mes de FEBRER
BUSQUEM UNA PARAULA : ABBA
PEL MES DE MARÇ

Un personatge:
PISTA 1: Persona d’humil ofici, Déu va
beneïr el seu fill amb una gran
descendència.
Us recordem que podeu participar
tots/es els alumnes de l’ED

JORNADA ESPORTIVA
El proper 2 d’abril s’ha organitzat la jornada
esportiva per a nens i nenes de 4 a 14 anys a
l’Església de Valldoreix. Mirar al taulell
d’anuncis.

CONCERTS

Dissabte 19 de març a les 19h. Cassinet
d’Hostafrancs concert benefic de l’Ong+QS
amb Anna Cano, Hosanna i Kesia. Venda de
HEM PARTICIPAT:
les entrades (10€) a les llibreries Abba, Alfa i
3-3 Elaboració del programa del curs de Omega de BCN.
formació bàsica del voluntariat, que té previst Diumenge 20 de març a les 18h Cultetestimoni amb la Coral del Redemptor de
realitzar l’Ajuntament el proper mes d’abril.
4-3 Sabadell per la ciutadania, una trobada Sabadell. Lloc: La nostra església
amb l’Alcalde.

