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, per Mª Elvira, per la Vicenta, pel Tomàs
germà de l’Amadeu, la Marta P de N, en Josep O.
∗ 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 famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de consol.
∗ 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.
∗ Pels ministeris de Bona Llavor.
∗ Pel concert de la Coral a Vilafranca
∗ Per la Residència infantil Emmanuel. http://www.resi-rie.org/
∗ Per la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya.

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 1364

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

24 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;

24 de febrer// 3 de març
Diaca de torn: Amadeu G// Xavier N
Torn de porta: Gregori P// Rubén R

ANIVERSARIS

25 Gregori 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!

Ga

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

3,26

La carta de diumenge
Fill meu, potser no em coneixes, però jo ho se tot de tu. Se quan t’asseus i
t’aixeques2. Conec tots els teus camins.3 Fins i tot se quants cabells tens al cap.4
Perquè vas ser fet a imatge meva.5 En mi, tu vius, et mous i ets.6 Perquè ets fill
meu.7
Ja et coneixia fins i tot abans de que fossis concebut.8Et vaig escollir quan vaig
planejar la creació.9 No ets un error, doncs tots els teus dies estan escrits en el
meu llibre.10 Vaig decidir l’hora exacte del teu naixement i on viuries.11 Tu vas
ser fet sense dubtar i amb il·lusió.12 Et vaig teixir en el ventre de la teva mare.13 I
et vaig portar cap al dia del teu naixement.14
He estat mal representat per aquells que no em coneixen.15 No sóc distant ni
estic enfadat, però sóc una expressió complexa de l’amor.16 És el meu desig
omplir-te del meu amor.17 T’ofereixo més del que el teu pare terrenal mai
podrà.18 Perquè sóc el pare perfecte.19 Tots els bons regals que reps venen de
part meva.20 Perquè sóc qui et proveeix i conec totes les teves necessitats.21El
meu pla pel teu futur ha estat sempre ple d’esperança.22Perquè t’estimo i
t’estimaré per sempre.23Els meus pensaments cap a tu són incomptables, com
els grans de sorra a la costa.24 I m’enorgulleixo de tu amb càntics.25 Mai deixaré
de fer-te bé.26 Perquè tu ets la meva possessió més preuada.27 Desitjo fer-te bé
amb tot el meu cor i amb tota la meva ànima.28 I et vull mostrar coses
magnífiques i meravelloses.29
Si em busques amb tot el teu cor, em trobaràs.30 Deleix-te en mi i et donaré els
desitjos del teu cor.31Sl Perquè sóc jo qui et va donar aquests desitjos.32 Sóc
capaç de fer per tu més del que mai et podràs imaginar.33I sempre
t’encoratjaré. 34
També sóc el pare que et conforta en els problemes.35 Quan tens el cor
destrossat, estic a prop teu. 36 Com un pastor que porta la seva ovella, t’he
portat a tu en el meu cor.37 Un dia, eixugaré cada llàgrima dels teus ulls.38 I faré
desaparèixer tot el patiment que has sofert en aquesta terra.39
Sóc el teu pare, i t’estimo tan com estimo el meu fill Jesús.40 I a través d’ell, de
Jesús, el meu amor va ser revelat. 41 Ell és la representació del meu ser. 42 Ell va
venir a mostrar que estic amb tu no contra tu. 43I per dir-te que no conto els teus
pecats. 44 Jesús va morir perquè tu i jo ens poguéssim reconciliar.45 La seva mort
va ser la màxima expressió del meu amor cap a tu.46 Vaig abandonar tot el que
havia estimat per recuperar el teu amor.47 Si reps el regal del meu fill Jesús, em
reps a mi també. 48 I mai més, res et podrà separar del meu amor.49 Vine a
casa i faré la festa més gran que el cel hagi vist mai.50 Sempre he estat el teu
pare i sempre seré el teu pare.51 La meva pregunta és... Seràs tu el meu fill?52
T’estic esperant. 53
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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. Com ho tens els
dijous a la tarda, per treballar amb nens i nenes?
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.

LA PREGUNTA DE L’ED
PEL MES DE FEBRER
Busquem un indret
PISTA 3: Li va picar un escurçó i no li va
passar res
PISTA 2: Va fer-hi molts miracles,
pregant a Déu
PISTA 1:
1 L’apòstol Pau hi va passar tres
mesos.
Participar és bo i saludable. Investigar la
Paraula ens aporta saviesa i coneixement.
És un bon remei per millorar l’astènia
espiritual.
CLASSIFICACIÓ: Família Orengo,34 –
Roc O,32– Joan O, 30 – Pasqual i
Amelia, 26– M Teresa A, 26—Elisabeth P,
24.

LECTURES BIBLIQUES

AGENDA
2-3 Concert a Vilafranca
15--3 Elaboració calendari a 2/4 de 9
15
26--3 Culte unit . Església del Redemptor
26

ANADA A VILAFRANCA
El proper dissabte 2 de març la Coral anirà a
Vilafranca, els germans que ens vulgueu
acompanyar ho feu saber a en Benjamí G o
a la Myriam R

TRASPAS

Em Raimón Reginaldo, espòs de la
Paquita i pare d’en Raimon, en David i
en Rubèn ha passat a la presència del
Senyor. Fem palès el nostre condol a
tota la família per aquesta separació
temporal, tot confiant en la gràcia del
Senyor per superar la pèrdua

Feliços els que troben la saviesa, la saviesa ve del Senyor.
Dll. Jb 5,17; Dm. Sl 4,7;Dc. Sl 144,15; Dj. Pr 14,21; Dv Pr 16,20 ;
Ds. Sl 111,10 .

