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 1314

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

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.

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

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

Diaques

11 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;

ANIVERSARIS

11 de març//18 de març
Diaca de torn: Xavier N/ Angela R
Torn de porta: Ruben R/ Joan F

11 Daniel A
12 Amadeu G
13 Mercè R
14 Lidia G

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

Mateu 6,34
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

El futur i nosaltres
Fidel Caralt, pastor a Sant Joan Despí i membre del Plenari del CEC
Des de sempre l’esser humà ha buscat conèixer el seu futur. Ens amoïna
què passarà demà. Què passarà amb la nostra vida, si tindrem o no
treball, si ens anirà be en les nostres relacions, si tindrem o no
prosperitat. Només hem de fer una mica de zàping quan estem veient la
televisió a la nit, i veurem més de deu programes de tarot i divinació, o a
internet cents de pàgines que en parlen o un munt d’anuncis a la
premsa. El més impactant de tot plegat és que hi ha milions de persones
que en fan ús, i que molts, molts, en treuen profit donant respostes fàcils i
superficials, que engreixen les nostres oïdes.
Per què tenim aquesta necessitat? El desconeixement del què vindrà ens
fa sentir por, ens crea incertesa i angoixa. Necessitem respostes per
sentir-nos segurs. Vivim en el món de les assegurances. Avui tot
s’assegura. S’assegura, per exemple, tenir una bona pensió per la nostra
vellesa, quan no sabem si estarem aquí aleshores!
Com algú ha dit, les assegurances no poden evitar que passin les coses,
només ens ajuden a arreglar-les o compensar-les, quan es pot.
Davant d’aquesta inquietud humana, Jesús ens recorda que no ens hem
d’angoixar per l’avenir, que el que hem de fer és cercar Déu, posar tota
la nostra confiança i fe en Ell i seguir els seus camins. Ell sap quines són
les nostres necessitats.
És com si ens digues: ‘Primer cerca’m a mi. Jo sé quines son les teves
necessitats; tu, cerca’m a mi, que jo m’ocuparé de la resta. No t’angoixis,
deixa-ho a les meves mans’.
De vegades pensem que tenim la paella pel mànec. Però, moltes coses de
la vida i del que vindrà no estan a les nostres mans. Només el Creador i
sustentador de l’univers ens pot donar seguretat, pau i vida. És necessari
doncs, que tornem a Ell i que deixem de confiar en les coses materials
que aquest món ofereix.
Déu no ens dóna respostes fàcils ni superficials. El camí és difícil, però Ell
ens diu: ‘Posa tota la teva fe en mi i segueix-me, de la resta ja me
n’ocupo jo’.

REBOST
Aquesta setmana s’han descarregat 2000 Kg d’aliments provinents de la comunitat
europea. 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: 24-3-12

AGENDA

PROGRAMES TV

1 7 - 3
C E T - e s g l é s i a . Us recordem que cada diumenge TV2 a
Redemptor//Operació multiplicació– les 9h15’ emet el programa de les
esglésies evangèliques Buenas Noticias.
Unida de Terrassa
Proper programa Néixer de Nou al 25 de
24-3 Rebost
març a les 11,15h.
31-3 Rebost/Assaig músics

LA PREGUNTA DE L’ED

COMIAT

ALTA

INICIATIVES PRO-TEMPLE

El pastor Enric Capó ha estat cridat a la
Pel mes de març:
presència del Senyor. Donem gràcies al
personatge bíblic.
Senyor per la seva vida i fem palès el
Pista 2:
2 Acaba el seu llibre amb
nostre condol a la família per aquesta
una llarga pregària
Pista 1:
1 Profeta de l’Antic Testament separació temporal.
que diu una màxima fonamental
EL FULLETÓ
pel poble evangèlic.
Us animem a col·laborar en la redacció
Us animem a participar!
del fulletó. Feu-nos arribar allò que
FORMACIÓ
penseu que pot ser edificant per
El dissabte 17 de 10’30 a 17, curs compartir o recomanar: pel·lícules,
Operació multiplicació, destinat a
llibres, algun verset, una poesia, pàgines
aprendre a discipular de manera
web o alguna idea. Comparteix, no t’ho
eficaç. Portar entrapà per dinar.
quedis per tu!.
Informació web UEBC
La Magdalena ha esta donada d’alta L’estona del café, podeu col·laborar
portant: galetes, cafè,llet,pastes, sucs.
de l’hospital i ja ha tornat a casa Has encarregat la teva teula a la Marta
seva. Continuem pregant per ella.
N?

