Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Rosa i l’Artur i la mare de la Rosa , la
Magdalena, l’Elisabeta i la seva filla Alina, en Paco R i el seu fill Joan fill, l'àvia de la
Sònia i mare d’en Joan, M. Elvira, la família Pont, Rafael Maye (Piedra de ayuda)
∗ Per les persones grans de la comunitat, que el Senyor els hi doni salut i fortalesa en
aquesta etapa de la seva vida.(Mercé R)
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗ Per les famílies de l’Església i les que passen moments difícils.
∗ Pel ministeri d’evangelització.
∗ Pel pastor, els diaques i tota la congregació, per que estiguem ben arrelats en la
Paraula de Déu i que units en el Senyor puguem desenvolupar les tasques quer Ell té
preparades per nosaltres.
∗ Pel projecte Bona Llavor Diaconia.
∗ Per les oportunitats que tenim de compartir l’amor del nostre Déu.

Cultes

Número 1313

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

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

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
i classes de conversa en català i castellà per adults.

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

Diaques

4 de març de 2012

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;

4 de març//11 de març
Diaca de torn: Amadeu G
Torn de porta: Gregori P
Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!

Lluc 11:1
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

BONA COMUNICACIO’
Fidel Caralt, pastor a Sant Joan Despí i membre del Plenari del CEC
Déu no vol que tinguem simplement una religió. Ell vol que tinguem una
relació, però perquè hi hagi una relació hi ha d’haver comunicació. El
creador de l’univers es fa proper a tots aquells que el busquen. Ens escolta
i també ens parla a través de la seva Paraula.
Aquesta és una de les primeres barreres que cauen quan ens reconciliem
amb Déu. Crist, amb la seva obra a la Creu, ha fet possible que ens
apropem amb fe i siguem perdonats, obtenint la salvació i la pau. És
aleshores quan comença una relació que durarà per tota l’eternitat i que,
mentre estem en aquest món, ha de desenvolupar-se a través de la
pregària. L’oració és parlar amb Déu. Els fills parlen amb el seu Pare i
reben d’ell l’ajut necessari per seguir endavant.
Els deixebles de Jesús, com a bons jueus, estaven acostumats a repetir
oracions apreses de memòria a la sinagoga. És per això que es quedaven
sorpresos de com Ell parlava amb el seu Pare. Amb tota naturalitat i
confiança, amb respecte i reverència, però sense ritualismes ni frases fetes.
I li digueren: ‘Ensenya’ns a orar’.
La resposta de Jesús ens parla de què l’oració ha de ser des del cor,
sincera, sense repeticions i amb fe. El Pare nostre no és una oració per
repetir. És un model per aprendre a orar, per a tots aquells que hem obert
el nostre cor al Senyor.
Hi ha persones que diuen que preguen a Déu, però que sembla que no els
escolta. No oblidem que perquè hi hagi una bona comunicació no
solament has de parlar tu; també has d’escoltar l’altre.
Quantes vegades intentes escoltar el que Déu et vol dir? Crec que aquest
és el problema. Molta gent té a Déu com un recurs per a les seves
necessitats, però no estan disposats a cercar de debò el Senyor. Ell no és
una vareta màgica, per fer-la servir en moments de dificultats. Ell és el
Déu, únic i veritable, que vol que tinguis una relació amb Ell, que et porta
vida, esperança i amor.

REBOST
Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que realitzem
quinzenalment des de el rebost. Pel bon funcionament i qualitat del servei la vostra
col·laboració i recolzament són necessaris per seguir realitzant aquesta tasca al
servei del qui ho necessita. Gràcies per les vostres pregàries. Necessitem tonyina i
formatgets. Propera distribució: 10-3-

AGENDA

CALÇOTADA SOLIDÀRIA

2 al 4 de març XIII– Seminari de El dia 10 març l’Església La Nativitat de
Terrassa, organitza la tradicional
formació UMMBE– Alacant.
calçotada solidària. El preu es de 13€
10-3 Rebost/Calçotada Solidària
1 7 - 3
C E T - e s g l é s i a . adult. Els beneficis aniran pe la Missió
Redemptor//Operació multiplicació– Cristina contra la Lepra.
Unida de Terrassa
PROGRAMES TV
24-3 Rebost
Us recordem que cada diumenge TV2 a
31-3 Rebost
les 9h15’ emet el programa de les

LA PREGUNTA DE L’ED

esglésies evangèliques Buenas Noticias.

Personatge mes de febrer:
TIMOTEU
Pel mes de març busquem un
personatge bíblic.
Pista 1: Profeta de l’Antic Testament
que diu una màxima fonamental
pel poble evangèlic.
Aquesta pista us farà pensar!
Us animem a participar!

EL FULLETÓ

FORMACIÓ
El dissabte 17 de 10’30 a 17, curs
Operació multiplicació, destinat a
aprendre a discipular de manera
eficaç. Portar entrapà per dinar.
Informació web UEBC

Us animem a col·laborar en la redacció
del fulletó– Feu-nos arribar allò que
penseu que pot ser edificant per
compartir o recomanar: pel·lícules,
llibres, algun verset, una poesia, pàgines
web o alguna idea. Comparteix, no t’ho

INICIATIVES PRO-TEMPLE
L’estona del café, podeu col·laborar
portant: galetes, cafè,llet,pastes, sucs.
Has encarregat la teva teula a la Marta
N?

