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, Miquel germà de la
Roser, Joan fill d’en Paco.
∗ Per les persones grans de la comunitat.
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗ Per les famílies de l’Església.
∗ Pel ministeri d’evangelització. Pel projecte La meva esperança: per les
perosnes, el projecte, les llars...
∗ Pel ministeri de Bona Llavor Diaconia.
∗ Per l'oportunitat de poder servir al Senyor cada dia.
∗ Per les benediccions que rebem constantment.

Cultes

15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

Corals

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!

2/4 de 7 de la tarda

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
Dijous: 2/4 de 6 Suport educatiu per infants de primària

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

Diaques

Número 1298

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

Senyores

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

Caldera

13 de novembre 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;

13 de novembre//20 de novembre
Diaca de torn: Myriam R//Amadeu G
Torn de porta: Benjamí G//Gregori P

ANIVERSARIS
14 Marta P V
1 Pe 1,23

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

III Congrés Protestant de Catalunya
El Consell Evangèlic de Catalunya convoca per tercer cop el Congrés Protestant sota el

REBOST

lema “Units
Units per a la Missió, EscoltantEscoltant-nos els uns als altres”.
altres
Aquesta convocatòria respon a les següents necessitats:

Continuem necessitant mans, les aportacions d’aliments i les vostres pregàries. Gràcies
a tots/es per la vostra col·laboració. Propera distribució: 26-11-11

1.

Dotar-nos d’un espai comú on escoltar-nos els uns als altres i on escoltar a la
societat que ens envolta però, i sobre tot, per escoltar a Déu.

2.

Analitzar i reflexionar on som, quina és la situació del nostre entorn i quines són les
respostes que volem aportar a la Societat i a l’Església en la pròxima dècada.

3.

Crear un espai de comunió que ens permeti conèixer millor i valorar la riquesa i
l’enriquiment de la nostra diversitat i de la nostra pluralitat com part d’una herència
que suma positivament a l’hora de viure la nostra identitat.

4.

Contribuir a fer visible la pluralitat religiosa existent a Catalunya i a fer visible la
nostra contribució a aquesta pluralitat des d’una proposta d’igualtat entre les
diferents confessions religioses i amb la resta de la societat civil organitzada.

5.

Convocar-nos els uns als altres a la Unitat per a la Missió perquè tots som convocats
per Jesús a assumir aquesta responsabilitat de la qual ningú en té l’exclusiva i per la
unitat de la qual va pregar el mateix Crist.

En resposta a tots aquets reptes es presenta una Ponència Marc que és el document que
serà sotmès a la consideració dels congressistes.
La Ponència Marc es divideix en Cinc Ponències que són les següents:
1.Lideratge de futur. 2. Inclusió Social. 3.La Missió de l’Església avui. 4.L’Impacte
Cultural. 5. La Rellevància Social.
Cadascuna de les Ponències es subdivideix en tres parts:
Anàlisi de la situació actual,
Prospectiva de com voldríem que fos l’Església l’any 2021 i com assolir els
Reptes de futur que ens hem plantejat, com fer-ho possible.
Cada Ponència ha estat redactada per un molt ampli equip. Els ponents principals són
els següents:

1.
2.
3.
4.
5.

CRIDA al voluntariat
Aquest dijous, hem continuat amb el projecte de suport per infants i d`aprenentatge del
català per estrangers. De moment comença a funcionar i la resposta és bona. Si hi voleu
col·laborar parleu amb l’Angela R.

Lideratge de futur.

Pastora Maria Dolors Taengua.

Inclusió Social.

Pastor Guillem Correa.

La Missió de l’Església avui.

Sr. Pau Simarro.

L’Impacte Cultural.

Sra. Noemí Cortés.

La Rellevància Social.

Sr. David Garrofé.

http://3cpc.consellevangelic.cat/

AGENDA

CONFERÈNCIA ED

Aquest matí tindrem una de les conferències
14-11CET Reciclatge a 1eebs a les 10h
programdes per aquest curs. Porta per títol “El
Tema: Llibertat religiosa, llei de cultes.
bateig de l’Esperit Sant” i la pronunciarà el nostre
Situació actual. Professor Guillem Correa.
15-11 Inici curs Voluntariat. 19h Casal Pere pastor F. Melero.
Quart.
18-11Vetllada de pregària a les 21h. Tema:
La Meva Esperança. Lloc 1eebs
19-11 Espai Interreligiós de Silènci. 18h
Museu d’història Sabadell, Sant Antoni 13.
22-11 Conferència: Solucions espirituals a la
crisi actual a les 19h. Auditori Parròquia Sant
Francesc. C Santa Cecília,5
24-11 Conferència: Els reptes de la laïcitat a
la Cat actual. Hora: 19’30. C Industria,18
26-11 Rebost/Arca de Noé 18h Centre Cívic
Can Rull.
8-9-10 de desembre III Congrés protestant.
Lloc: Església Unida de Terrassa.

LA PREGUNTA DE L’ED
Pel mes de novembre busquem:
UN PERSONATGE BÍBLIC
Pista 2: Va tornar de Babilònia amb els
exiliats"
Pista 1:Apareix
a partir del capítol 7 del
1
seu propi llibre.
Us animem a participar !.

INICIATIVES PRO-TEMPLE
Des de la llibreria ens informen que ja podem
fer les comandes de calendaris 2012 (la Buena
Semilla i altres) i postals de Nadal, tenim les
mostres i també disposem de llibres.
Els beneficis de la Llibreria en les vendes de la
campanya de Nadal es destinaran a proTemple.
L’estona del café, podeu col·laborar portant:
galetes, café,llet,pastes, sucs...
El que recollim a la capseta també va per les
obres.

TROBADA DE PREGÀRIA

la meva esperança
El proper divendres 18 de novembre s’ha organitzat
una vetllada de pregària.
El Tema central serà el projecte “La meva
Esperança”.
Encara hi sou a temps per participar-hi, poseu-vos
en contacte amb el nostre pastor o amb l’Anna
Martínez, i podreu rebre l’assessorament i la
formació necessària per desenvolupar aquesta tasca.

