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 la Paquita M, per la Blandina R.
 Per les persones que estan a l’atur que el Senyor atengui les seves necessitats
i a nosaltres 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 estar disposats al servei del
ministeri que ens ha encomanat el Crist.
 Pels ministeris de Bona Llavor.

12 de maig de 2013
Número 1375

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!

 Pels joves de les comunitats de Sabadell
 Per la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya.

Cultes

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

Diaques

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
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: 619120077 ;
Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;

12 de maig//19 de maig
Diaca de torn: Myriam R//Francesc A
Torn de porta: Ruben R//Joan F

ANIVERSARIS
13 Carles R

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

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

La família, l’església i els valors cristians
M. A

Els valors són pautes de referencia socials i personals. Els valors que anem
adquirint com persones ens ajudaran a ser d’una manera o un altre i també
marcaran com establim les nostres relacions amb les persones que ens envolten
i la manera d’entendre el món en el qual vivim.
Entenc que la família és el lloc principal o el primer lloc de transmissió de
valors, aquells valors que ens donen a conèixer, que ens defineixen
personalment: com som, la manera de pensar, els objectius que ens proposem.
La família té la funció de transmetre els valors que són la base de la persona:
el coneixement del bé i del mal, la responsabilitat personal, l’amor, el perdó...
La majoria de nosaltres som creients, i com creients entenem que l’experiència
de l’evangeli, encara que sigui una decisió personal, la desenvolupem fem
camí junts, en comunitat, aleshores em pregunto, quin és el paper que jugar la
família espiritual, la col·lectivitat, l’església en la transmissió d’aquests valors?
I té alguna feina o responsabilitat?
Quins són els valors cristians, aquells que ens fan una mica diferents:
La fe cristiana confessa que l’home és creat per Déu i el crida a viure
una vida en plenitud en el seguiment del Crist.
Jesús predica els valors que ens ajuden a ser lliures, estimar la veritat.
Jesús ens proposa els valors de la pobresa, de no posar la nostra mirada
en el poder, de ser capaços d’entendre i posar-nos en el lloc de l’altre
sent solidaris, de plorar amb els qui ploren, de lluitar a favor de la pau,
la convivència i la concòrdia, a comprometre’ns, a ser fidels, a la causa
del Crist.
L’evangeli no vol fer difícil el camí de la vida amb exigències o utopies
impossibles d’aconseguir.
La fe en el Crist amb els seus valors ens convida ha viure d’una manera
diferent segons la seva Paraula, perquè Ell és la vida i la plenitud de les
persones.
Per tant, una de les nostres missions com a comunitat és l’ajudar-nos a que
emmotllem la nostra vida segons l’Esperit de Jesús, que ens faci sentir part
d’una família que camina i que construeix per la vida, a escoltar, medita,
compartir i viure la Paraula que porta a la renovació i conversió del cor. És
educar i transmetre els valors que ens venen de l’amor del Crist envers tota la
humanitat.

DIACONIA BONA LLAVOR
Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i recolzament per continuar realitzant
aquests servei. Necessitem: briks de caldo, pollastre o peix, xocolata en pols per la llet,
formatgets, formatge,oli de girasol... També necessitem una altre persona que ens vulgui
fer de conserge els dijous a la tarda per atendre a les famílies i acompanyar-les quan fem
el servei de suport. Gràcies per les vostres pregàries i la vostra col·laboració.
Propera distribució dia: 18-5

LA PREGUNTA DE L’ED
PREGUNTA MES DE MAIG (última del curs)
Busquem un home

PISTA 2: 2- L’esperit Sant li va fer una
promesa
PISTA 1: Era just, pietós i entrat en anys.
Classificació:
Roc O.

54

Joan O.

52

Pasqual i Amèlia

50

Família O.

48

Elisabet P.

44

M.Teresa A

34

AGENDA
12-5 Conferència ED: Carta els Hebreus.
Culte especial a les 6h: Dia de la Família
17-5 Conferència Araguas ¿Como cultivar
una sana auto-estima en los hijos? Hora
20,30
17 I 18 de maig Campanya de primavera,
Rebost Solidari
25-5 CET de 10h a 13,30h; 2Timoteu amb
J.A. Cuenca
1-6 Concert Coral a Castellar de Vallés
9-6 Concert de primavera

INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES

La M. Elvira, es va recuperant i molt
Participar és bo i saludable. Investigar la
possiblement aquesta setmana podrà
Paraula ens aporta saviesa i coneixement. anar cap a casa. Està a l’habitació 4738
de l’Hospital General.
TAULELL D’ANUNCIS
La Blandina Ronsano també es va
recuperant i ja està a casa seva.
Informació de:
Continuem pregant per la recuperació
 campaments per totes les edats.
de les dues.
 cursos de formació

LECTURES BIBLIQUES

NOU PLAFÓ

La seva ment és més abia que la
nostra; la seva memòria també i les
seves espatlles més fortes que les
nostres.
Dll. Mt 1,21; Dm. Jn 8,12;Dc.Jn 11,25;
Dj. Jn 14,6; Dv. 1 Tm 2,5 ;
Ds. Sl 34,19

FORMACIÓ

Aprofita el nou plafó per apuntar els
motius de pregària.

CET: 25-5 a les 10h Segona Carta de
Timoteu: L’encàrrec de Pau. Tot un repte
per l’evangelització. APUNTEU-VOS

