Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Mercé R i el seu fill Enric, la

Rosa, l’Artur i la mare de la Rosa , l’Elisabeta i els seus fills, pels fills d’en
Paco R, pel Tomàs pare del Gabi, pel net de la Conxa, per Mª Elvira, per la
Vicenta, pel Tomàs germà de l’Amadeu.
∗ Per les persones que estan a l’atur que el Senyor atengui les seves necessitats
i ens faci sensibles davant d’aquesta situació.
∗ Per les persones grans, pels nois i noies, i per totes les famílies de la nostra
comunitat.
∗ Pel pastor, pels diaques, pels responsables dels ministeris i per cada un dels
membres. Que units en el Senyor puguem desenvolupar les tasques que té
preparades pel 2013.
∗ Per la Residència infantil Emmanuel. http://www.resi-rie.org/
∗ Per les noves oportunitats que ens oferirà aquest nou any de compartir
l’amor de Déu.

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!

A les 6 de la tarda

Bona Llavor
Repartim roba i aliments
Esmorzem
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Dijous a les 5h30’ suport escolar i català

Atenció pastoral

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

Diaques

Número 1361

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

Senyores

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

Caldera-Grup de pregària

3 de febrer de 2013

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;

3 de febrer// 10 de febrer
Diaca de torn: Àngela R/Myriam R
Torn de porta: Ruben R/Joan F

ANIVERSARIS
4 Elisabeth P

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses,
no té les guardis només per a tu. Envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!

CADESCÚ HA DE FER LA
SEVA PRÒPIA TASCA
Ef 6,5
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

6 moments d’un servei

Àngela Raurell

El passat diumenge a l’Escola Dominical, l' Àngela R ens va proposar fer una
petita antologia d’un servei fet a l’Església, partint de 6 moments
transcendentals de la tasca i els pensaments guaridors que els podrien il·lustrar:
1r: El primer dia,
dia quan sorgeix la idea, la proposta o l’oportunitat de dur a
terme una feina a l’Església i tenim dubtes de quin és el nostre paper:
En tot el món creat no hi ha res que Déu no vegi clarament: tot és nu i descobert davant
els ulls d'aquell a qui hem de donar comptes. (Hebreus 4.13 )

2n: Les primeres setmanes,
setmanes un cop ja s’entreveu l’esforç que representa la feina
i no sabem si serem capaços de continuar:
Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar. Accepteu el meu
jou i feufeu-vos deixebles meus, que sóc benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs, perquè
el meu jou és suau, i la meva càrrega, lleugera. (Mateu 11. 28-30)

3r: La feina es consolida,
consolida ja sabem quin és el nostre paper i coneixem les eines
que hem d’emprar: només hem de donar comptes a Déu i hem de posar en les
seves mans tot allò que fem. Però, com en tota tasca humana, hi ha dificultats i
sentim que ens cal ajuda.
La lletra de L’himne 171 de Cants de Gloria diu així:
El camí que feu Jesús, ell tot sol el va seguir. Ell tot sol per tots nosaltres. El camí que jo
he de fer, ningú no el pot fer per mí. L’he de fer jo amb tots vosaltres, ningú no el pot fer
per mí. Caminant al costat vostre, portaré la meva creu. Tal com Jesús en el Calvari,
portaré la meva creu. El camí que ens cal recórrer, tots plegats l’hem de seguir. Els que
han marxat al davant nostre. Tots plegats l’hem de seguir.

4t: Tot va bé, tot funciona. Sembla, que tot depengui de nosaltres. Perill: l’ego,
el diable, creix.
L'arrogància provoca menyspreu; la saviesa es troba en la humilitat. (Proverbis 11.2 )
i en un altre lloc afegeix:
Feliços els pobres en l'esperit: d'ells és el Regne del cel! Feliços els qui ploren: Déu
els consolarà! Feliços els humils: ells posseiran la terra! Feliços els qui tenen fam i
set de ser justos: Déu els saciarà! Feliços els compassius: Déu se'n compadirà!
Feliços els nets de cor: ells veuran Déu! Feliços els qui treballen per la pau: Déu els
anomenarà fills seus! Feliços els perseguits pel fet de ser justos: d'ells és el Regne del
cel! Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i
escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies! AlegreuAlegreu-vosvos-en i celebreucelebreu-ho,
perquè la vostra recompensa és gran en el cel. També així van perseguir els
profetes que us han precedit. (Mateu 5. 3-12)

5è: Arriba un moment en què, de forma especial, necessitem donar gràcies.
Ell ens conforta en totes les nostres adversitats, perquè nosaltres mateixos, gràcies al
consol que rebem de Déu, sapiguem confortar els qui passen alguna pena.

És cert que compartim abundosament els sofriments de Crist, però també, gràcies a Ell, el
consol que rebem és abundós. (2 Corintis 1. 4-5)

6è: Confiem que quan siguem grans la lectura d’aquests versets ens ajudaran a
valorar en la seva mesura tot allò que hàgim fet en el nom de Déu.
Veniu, beneïts del meu Pare, rebeu en herència el Regne que ell us tenia preparat des de la
creació del món. Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu beure; era
foraster, i em vau acollir; Anava despullat, i em vau vestir; estava malalt, i em vau visitar;
era a la presó, i vinguéreu a veure'm.
Llavors els justos li respondran: Senyor, quan et vam veure afamat, i et donàrem menjar; o
que tenies set, i et donàrem beure? Quan et vam veure foraster, i et vam acollir; o que
anaves despullat, i et vam vestir? Quan et vam veure malalt o a la presó, i vinguérem a
veure't?
El rei els respondrà: Us ho asseguro: tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més
petits, a mi m'ho fèieu. (Mateu 25. 34-40)

DIACONIA BONA LLAVOR
Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i recolzament per continuar realitzant
aquests servei. Aquest temps setmanal que tens és just el que ens fa falta. Necessitem: Briks de
caldo, pollastre o peix, xocolata en pols per la llet, formatgets, formatge,oli de girasol i
tonyina. Gràcies per les vostres pregàries i la vostra col·laboració. Prop distribució dia 9-2-13

LA PREGUNTA DE L’ED

AGENDA

9-2 Rebost
PEL MES DE GENER
17--2 ED. Conferència “Els papers secrets
17
Busquem un home
de la comunitat per Carles Raurell”//
Pista 4:El
4: Senyor li va prometre que per el
Culte de la tarda amb la
participació
seu bon comportament no veuria la
destrucció de Judà
de l’Amparo Montagut.
Pista 3: Va reformar tot Judà i van fer una
2323-2 Rebost/ CET de 10H a13,30h
troballa molt important, per la vida d’ell i el
seu poble.
Pista 2: Va agradar a Déu perquè va
regnar amb justícia i amor a Déu, va
regnar durant 31 anys a Jerusalem
Pista 1: Un rei que va començar a regnar
molt jove.

LECTURES BIBLIQUES

CONFERÈNCIA ED
El 17 de febrer tindrem la Conferència que
en Carles Raurell ens està preparant i que
porta per títol: Els papers secrets de la
comunitat–
comunitat– Documents franquistes i no
franquistes.
franquistes Una mirada reflexiva al passat
proper de la nostra pròpia història.

Justificats per la FE, tenim PAU.
Dll. Mt 21,22; Dm. Mc 9,23;Dc. Mc 11,24; Dj. Lc 17,6; Dv Rm 4,19-21 ;
Ds. Ef 6,16.

