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, per Mª Elvira, per en 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,per cada un dels
membres. Perquè amb coherència puguem organitzar una programació al
servei del ministeri que ens ha encomanat el Crist.
∗ Pels ministeris de Bona Llavor.
∗ Per la Residència infantil Emmanuel. http://www.resi-rie.org/
∗ Per la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya.

Cultes

Número 1369

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-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

Corals

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

31 de març 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;

31 de març// 7 d’abril
Diaca de torn: Francesc A//Amadeu G
Torn de porta: Gregori P//Ruben R

ANIVERSARIS
5-4 Pascual H

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!

Llc 24,5b
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

Un sepulcre buit

Yolanda Tamayo

Hi ha vida en tu.
Amb la teva vida esbiaixada vas donar vida eterna.
Amb cada ferida, cada laceració vas provocar el miracle de la redempció.
Quan m’apropo a tu descobreixo una vida d' excel·lència.
Gràcies per permetre’m entrar lliurement fins on ets tu i poder-te parlar sabent
que les meves paraules són escoltades.
La tomba va quedar buida, aquest buit va produir una obra inigualable.
Vós, que traieu la pedra del sepulcre i abandoneu la mort guarnida de vida em
demaneu cada dia que abandoni la meva tomba i surti victoriosa vencent la
foscor.
Vull donar sentit a la paraula triomf, deixar de banda tot el que m’ esclavitza i
amb valentia vèncer els meus temors.
Vull Senyor que m'ajudis a remoure la pedra i així poder viure una existència
plena de tu.
Quan m’esforço per les coses d'aquest món, quan xiuxiuejo el que he de dir
molt fort, quan lamento el moment present sense ser capaç de veure la bellesa
de cada instant, quan ensopego una i més vegades amb la desídia, quan
abandono la lluita i qüestiono el teu poder, quan obstinada crec que puc fer
les coses per mi mateixa, llavors ... la pedra del sepulcre segueix cobrint la
sortida i jo em quedo dins buscant en la foscor una escletxa de llum que em
torni l’energia.
Vull ser obra teva. Transformada en les teves mans, il·limitada en fe, sobrada
d'amor.
Vull que creïs en mi un cor disposat, pacient, esperançat. Un sentir de vida i
passió cap a tot el que ve de tu. No vull romandre tancada en una sepultura
rossegada per una cruel desafecció a la vida.
Vull desfer-me de l'excés d'equipatge i mostrar-me davant teu amb el vestit més
humil, per així acostar-me a la senzillesa sense res que m'ho impedeixi.
Obro avui el meu cor per deixar-lo a l’ intempèrie, rega’l Jesús de la teva
saviesa. Calma el dolor que em provoca la teva absència i segueix ensenyantme com arribar fins a tu.
No em deixis encallada en la foscor, dissipa les ombres amb el teu fanal de
sol.
Aspre és el record del no assolit, d'allò que va fugir en l'ahir amanit de
llàgrimes.
No vull que les meves frases llepades per l'ús acabin empobrint l'aire amb la
seva sonoritat pesada.
¡0h Senyor! Remou la pedra i feu que surti a la llum. Avui és el dia de salvació
no permetis que romangui entre els morts.

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... Gràcies per les vostres pregàries i la vostra col·laboració.
Propera distribució dia: 6-4

AGENDA

LA PREGUNTA DE L’ED

6-4 Rebost/Neteja general: Fem dissabte,
10h
20--4 Rebost/Seminari al Redemptor, amb
20
PISTA 4:Josué
va destruir la del antic
4:
sopar.
testament i va dir que qui la volgués
21--4 Participació en el culte de les 18h de J.
21
reconstruir en aquell indret seria
L Andavert
maleït
PEL MES DE MARÇ
Busquem una ciutat

PISTA 3:Hi
3: vivia un recaptador molt ric
i molt conegut
PISTA 2: El Senyor Jesús i va anar,
només un cop i va fer un miracle, dos
evangelis diuen a la sortida i un diu a
l’entrada
PISTA 1:
1 La trobem en el Nou
Testament, en l’Antic Testament en
trobem una altre amb el mateix nom
Participar és bo i saludable. Investigar
la Paraula ens aporta saviesa i
coneixement. És un bon remei per
millorar l’astènia espiritual.

4-5 Rebost/ Taller breu Església de Tallers
Can
vi
CET: El CET que havíem anunciat pel
proper 6-4 queda ajornat. Ja us
confirmarem
la data.

FORMACIÓ

NETEJA
El
dissabte
6
d’abril a les 10
del matí us convoquem
a una jornada de neteja general.
Tots i totes hi sou convidats.

LECTURES BIBLIQUES

Moltes persones esperen el pa de Vida
Dll. Pr 11,30; Dm. Mt 9,37;Dc. Mt 12,30 Dj. Mc 16,15-16; Dv Jn 3,3 ;
Ds. Jn 4,35

