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, Francisco 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.
∗ Pel projecte en el que s’està treballant des de Bona Llavor Diaconia.
∗ Per l'oportunitat de poder servir al Senyor cada dia.

Cultes

Senyores

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

Bona Llavor
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

2/4 de 7 de la tarda

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;

9 d’octubre// 16 d’octubre

9 d’octubre de 2011

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

Número 1293

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!
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Perquè on tinguis la teva riquesa, hi tindràs també el cor.

ANIVERSARIS

Diaca de torn: Paco A//Myiram R

13 Dorcas O

Torn de porta: Ruben R//Benjami G

14 Marta N

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

Mateu 6,19-21
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

R E F L E X I Ó | Fidel Caralt, pastor a Sant Joan
Despí i membre del Plenari del CEC |
Una de les frases principals d’aquest passatge és aquesta: On tens el teu tresor,

REBOST

hi tindràs el cor.

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 15-10-11.

La qüestió és doncs: On es el teu tresor? Què és el més important a la teva
vida? Guanyar diners? Tenir possessions? Un treball cada vegada millor?
Aconseguir una posició el més alta possible a la societat en què vius? Divertir-te
tot el possible a costa de qualsevol cosa?
És ben cert que molts dels nostres desitjos no son qüestions bàsiques per a la
nostra vida. No, no estem parlant de les coses necessàries per viure.
Malauradament, la societat avançada en què vivim ha convertit moltes coses
que no son necessàries en elements imprescindibles, i nosaltres ens ho hem
cregut.
Què o qui és la teva passió? Quin és el teu tresor?
Si avui perdessis tot el que tens, què és el que et quedaria?
El Dr. Jack McAlister va perdre quasi tot el que tenia a l’incendi que va seguir al
terratrèmol a Los Ángeles. Objectes personals, llibres i arxius, el treball de tota
una vida van desaparèixer en pocs minuts. Només va poder salvar la Bíblia i les
claus del cotxe. En una conferència, uns mesos més tard, va dir: “Ara l’únic que
em queda es allò que he donat a d’altres, i la lliçó que en trec és aquesta:
només roman allò que sembrem en els altres, per que res hem portat a aquest

mon i, sens dubte, res podrem treure’n.”
I, si no, recorda què li va passar a aquell home del què parla la paràbola que
Jesús va explicar a l’evangeli (Lluc 12:13-21). “… Insensat! Aquesta mateixa nit

et reclamaran la vida, i tot això que has acumulat, de qui serà?
En aquests temps d’incertesa, Jesús ens fa un repte: “Feu la millor inversió de la
vostra vida”. No poseu el cor en les coses materials, que avui les tens i demà
les pots perdre. Posa el teu cor en les coses celestials. Ell diu: “Cerca’m a mi el
primer de tot i jo m’ ocuparé de les teves necessitats”. També ens diu: “No
malgastis la teva vida en tot allò que és transitori i que només satisfà el teu
egoisme. Posa en els altres llavors d’esperança i d’amor. I recorda que la vida
és curta.”
Aquest món no és un fi en ell mateix, sinó una etapa en el camí. No rendeixis
el teu cor a les coses materials d’aquesta terra, posa els teus ulls més enllà.
Posa els teus ulls en Jesús i inverteix en el banc que dona rèdits eterns.

CRIDA DE VOLUNTARIS/ES
El proper divendres 14 d’octubre amb motiu del dia internacional de l’alimentació s’ha
organitzat una recollida d’aliments a diversos supermercats de la població. A nosaltres ens
ha tocat el que es troba situat al carrer Manso i necessitem voluntaris pel divendres a la
tarda i el dissabte.
Estem començant a desenvolupar un projecte de reforç per infants i d`aprenentatge del
català per estrangers, amb l’assistent social de barri. Necessitem persones per col·laborar els
dijous a partir de 2/4 de sis de la tarda. Coordina Àngela R.

AGENDA

14-10 Recollida d’aliments Sorli Discau
15-10 Rebost/ Recollida d’aliments / Presentació Pla d’acció a les 18h Castellarnau
16-10 Culte d’adoració amb la participació d’en Roberto Velert
23-10 Culte d’adoració amb la participació d’en Diego Martínez
29-10 Rebost

LA PREGUNTA DE L’ED

PLA D’ACCIÓ 2011

REPOSTA del mes de setembre:

Dissabte 15 a les 18h a l’Església de
Castellarnau es celebrarà un culte unit i es
presentarà la proposta d’acció 2011-2021 pel
Consell Evangèlic.

Buscàvem un deixeble del
Senyor. MATEU-LEVI
Pel mes d’octubre: busquem una
ciutat
Pista 2: Ciutat que fou visitada
per Pau durant el segon i tercer
viatge. Allà va créixer una
església"

PROJECTE MI ESPERANZA

Per participar-hi, poseu-vos en contacte amb el
nostre pastor o amb l’Anna Martínez.
Pista 1: Gran ciutat localitzada a Us recordem que tenim a la vostra disposició
un DVD on s’explica amb més detall tot el
la Grècia continental.
projecte. Pàgina web: www.miesperanza.es
Us animem a participar .

