Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Mercè R, la mare de la Rosa

M, Magdalena P, M., Elisabeta i la seva filla Alina, el pare de la Rosa
Maria M.
∗ Per les persones grans de la comunitat.
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗ Per les famílies de l’Església.
∗ Per les persones que estant patint arreu del món.
∗ Per l’Escola dominical: mestres i alumnes
∗ Pel grup de senyores i el culte de pregària
∗ Pel ministeri d’evangelització
∗ Per l'oportunitat de poder servir al Senyor cada dia.

Cultes

Número 1291

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!

Senyores

Diumenge: Escola Dominical 11h matí.
Culte d'adoració 18h
Dijous: Culte de pregària 20h

2/4 de 7 de la tarda

Bona Llavor

Mc 1,17

Repartim roba i aliments
Esmorzem
Classes de català per adults amb guarderia
Fem deures (per nens/es de primària)
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí

Caldera
15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

Corals
Al·leluia: Diumenge a les 20h
L’Estel: Diumenge 2/4 1 del migdia

Diaques

25 de setembre de 2011

Atenció pastoral
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;

25 de setembre// 2 d’octubre

Diaca de torn: Paco A//Myriam R
Torn de porta: Juan/ Ruben R

Aniversaris
26 Josep O
30 Elisabet N

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

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

VIDA CRISTIANA

Raquel Reginaldo

Us ha passat mai a vosaltres que hi ha dies que us sentiu deprimits perquè
teniu la sensació de que tots els germans en la fe, en tenen més i son millors
cristians que un mateix? Jo si, sovint. En aquests cassos, l’únic que se m’acut
fer, és pregar a Déu que m’ajudi a tenir més fe i ser millor, però continuo
trista alguns dies més.
L’última vegada que em va passar, em va venir a la memòria una anècdota
de fa molt temps: era el principi de l’informàtica, el preu del ordinadors
estava pels núvols, els particulars no en tenia pràcticament ningú i les
empreses a penes. La majoria d’empreses que estaven, per dir alguna cosa,
“informatitzades”, portaven la feina a fer al que se’n deia un centre
informàtic, que ho introduïen als seus ordinadors i portaven els resultats
llistats a les empreses. En aquella època, la empresa a on treballava era una
d’elles, i jo era l’enllaç entre els diferents departaments i l’empresa
informàtica. Era, per dir-ho d’alguna manera, una mena de pont, per
entregar i rebre la feina, i per si sorgien problemes. Em vaig familiaritzar
amb paraules com “arxius”, “carpetes”, “fitxer mestre”, “fitxers secundaris”
etc. i amb el que significaven, encara que no havia vist mai un ordinador.
Un dia, una empresa informàtica, van anunciar uns cursos de “Iniciació a
l’informàtica”. Mi vaig apuntar. Era, al jovent d’avui els semblarà impossible,
un aula de 30 alumnes per dos únics ordinadors, i un quasi sempre estava
espatllat. Les explicacions les feia el professor en una pissarra i la última
mitja hora, anàvem a les pantalles i entre tots miraven de treure l’entrellat a
les lliçons.
Jo responia a les preguntes, quan el professor me’n feia, però escoltava les
que els altres alumnes feien al professor i cada dia em sentia més ignorant,
pensant que tots en sabien més que jo. Un dia, al acabar la classe, se’m va
acostar el professor i em va dir: “Tu ja havies fet informàtica, oi?”, “No, que
va” respongué, “Doncs com és que coneixes tot el funcionament?”. L’hi vaig
explicar el que feia a la feina, “doncs en saps molt”, em vaig quedar parada
dient: “però si tots pregunten coses que no sé de que va”, ell va replicar: “no
et fixis amb el que fan els altres i no ho deixis”.

Això em va fer pensar amb que, al igual que el professor coneixia als alumnes,
el Senyor ens coneix i és l’únic que sap com som. Cada u és diferent i això no
vol dir ser millor o pitjor, poden ser iguals. El que he de fer és pregar
demanant que m’ajudi a llegir i entendre la seva paraula i a posar-la en
pràctica i res més. Vaig recordar el que el Senyor, abans de pujar al cel, li va
dir al apòstol Pere: “Si vull que aquest es quedi aquí fins que jo torni, tu què
n’has de fer? Tu, segueix-me” (Joan 21:22) Vaig pensar, el Senyor t’està dient:

“Si els altres germans son millors cristians, tu què n’has de fer? Tu, segueixme”.

REBOST
Ja sabeu que del Banc rebem 11 productes , d’altres els posa el Rebost Solidari i les
nostres aportacions fan que els lots que lliurem siguin més complerts i puguin tenir allò
que considera bàsic. Portem: tonyina,cacau en pols, oli d’oliva i llaunes diverses. Moltes
gràcies per la vostra col·laboració i què el Senyor renovi l’energia i la il·lusió per
continuar el dia 1-10-11

LA PREGUNTA DE L’ED
BUSQUEM UN DEIXEBLE DEL
SENYOR.
PISTA 4:
4 De professió: recaptador
d’impostos.
3: És un dels 4 evangelistes.
PISTA 3
Pista 2: Quan el Senyor l’escull en
dos evangelis l’anomenen per un
nom, mentre que un altre Evangeli
l’anomena pel nom amb el qual
sempre se’l coneixerà
Pista 1: Apòstol que el Senyor escull
quan era a Cafernaüm.
Us animem a participar a tots i a

AGENDA
1-10 Rebost / Inici CET clàssic. Castellarnau.
8-10 CET Barceloneta. L’art de comunicar el
Missatge.
9-10 Culte d’adoració amb la participació
d’en Diego Martínez
15-10 Rebost
16-10 Culte d’adoració amb la participació
d’en Roberto Velert

PROJECTE MI ESPERANZA

Per participar-hi, poseu-vos en contacte amb el
nostre pastor o amb l’Anna Martínez.
totes els alumnes de l’ED,
Us recordem que tenim a la vostra disposició
individualment, en família o amb el
un DVD on s’explica amb més detall tot el
grup classe.
projecte. Pàgina web: www.miesperanza.es

