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, els seus fills i la seva germana, pels fills
d’en Paco R, per la Julia C, per la Teresa Q, per la Meig, per la Tresa Turull
(Figueres), per la germana de l’Amèlia, per en Francisco M.
 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 totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que
s’han distanciat del Senyor.
 Perquè el Senyor animi, motivi i il·lusioni el cor de tots i totes i sàpiguen escoltar
la seva veu.
Per l’Escola Dominical, per la Coral Al·leluia, per la nova Coral-jove, pels
ministris de Bona Llavor. Perquè amb coherència puguem estar disposats al servei
del Crist.
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida.

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 19,45
L’Estel:

Diaques

A les 6 de la tarda

6 d’octubre de 2013
Número 1396

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!
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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;

6 d’octubre//13 d’octubre
Diaca de torn: Xavier N//Àngela R
Torn de porta: Joan F//Benjamí G
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

PREN-LA I LLEGEIX

Félix González Moreno, pastor de
l’Església General Lacy de Madrid

Segurament, vosaltres amb el temps heu incorporat una forma d’estudi i de
meditació de la Paraula que us funciona bé. El pastor Félix G, en el seu butlletí
proposava aquesta fórmula als membres de la seva comunitat i que us en faig
ressò.
En el seu profund respecte cap a les Escriptures, Martí Luter acostumava a dir:
"Les Escriptures no cal tocar-les". Alguns, s'ho han pres al peu de la lletra i no la
toquen, la deixen en un moble i només la toquen de tant en tant per treure-li la
pols. (Segur que ens ha passat a més d’un/a). No ens alimentem del que
endrapem, sinó del que païm. No és la quantitat, és la qualitat.
Com llegeixes la Bíblia? Et proposo els següents suggeriments perquè la lectura et
sigui profitosa per al teu creixement espiritual, quatre passos senzills, que poden
convertir la teva lectura bíblica diària en una experiència nova i revitalitzant:
1. Llegeix
· Verset a verset, lentament, en actitud reflexiva i en veu alta per a tu.
· Llegeix atentament fins que una paraula o una frase cridi la teva atenció.
· Repeteix aquesta paraula o frase i fixa-la en la teva ment.
2. Medita
· Repeteix diverses vegades aquesta paraula o frase i interioritza-la.
· Relaciona aquesta paraula amb els teus pensaments, esperances i
preocupacions.
· Retorna amb suavitat i fermesa dels pensaments, esperances i preocupacions
que et distreuen la paraula objecte de la teva meditació.
3. Prega
· Posa aquesta paraula o frase davant de Déu en una pregària feta en diàleg.
· Sent en quina direcció et guia l'Esperit del Senyor, a quina classe d'oració
t'està portant: Adoració, penediment, prec, intercessió, acció de gràcies ...
4. Contempla
· En aquesta fase disminueix progressivament l'oració.
· La relació amb el text passa a un segon pla, la consciència d'estar davant de
Déu passa a primer pla.
· Experimenta la pau i la presència de Déu.
· Quan aquesta pau comença a transformar-se i comences a neguitejar-te.
Aturat i torna al primer pas o vol dir que has de posar fi a la teva lectura i
meditació.
Estic convençut que aquesta lectura haurà valgut la pena.

DIACONIA BONA LLAVOR

Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i recolzament per seguir realitzant
aquests servei. Gràcies per les vostres pregàries i la vostra col·laboració. Propera
distribució: 19-10-13
El dijous 10d’octubre iniciem les classes de suport. Interessats en col·laborar en aquest
servei poseu-vos en contacte amb l'Àngela o la M A.
L’Oficina del Voluntariat Evangèlic, fa una crida per participar el dia 15 de desembre a la
Marató. Inscripcions del 30-0 al 14-10 a:ove@consellevangelic.cat

AGENDA

10-10 Inici de les classes de suport

FORMACIÓ

CET-Comença el nou cicle del cet clàssic,
13-10 Participarà en el culte de la tarde en 19-10 Sessió Inaugural a l’Església del
Redemptor.
Diego Martinez
Cursos on line 13/14 el CET informació
19-10– Rebost/CET/Trobada de pregària
de la oferta a http://www.cet-online.es
a les 18h Església Bona Nova/ Concert Axis Informacions més completar de tota
a les 19,30 a Castellarnau.
l’oferta l taulell d’anuncis.
20-10 Culte Especial “Vine i celebra el
LA PREGUNTA DE L’ED
Dia de la música” 18h
RESPOSTA MES DE SETEMBRE
24-25-26-27 del 10 61Convenció UEBE
Anna, mare de Samuel.
Gandia
PREGUNTA MES D’OCTUBRE
Tornem a buscar una dona
31-10 Castanyada
Pista 1.- No era del poble de Déu
TROBADA DE PREGÀRIA
Us animem a participar o podeu fer
L’entitat Puertas Abiertas, el dia 19 individualment, en família o en grup.
organitza la Trobada d’Oració anual.
PER PREPARAR LA CLASSE DEL DIA 13
Gn 37;39; 41 al 48 i 50
COMIAT
La nostra germana Noemi Celma, ha
passat a la presencia del Senyor. Fem INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA
palès el nostre condol a la família per El proper dijous 10 el nostre germà i
aquesta separació temporal, tot confiant pastor Francisco M li realitzaran una
en la gràcia del Senyor per superar la intervenció quirúrgica. Preguem al Senyor
pèrdua. Alhora volem reconèixer i agrair per ell, per la seva família i pels metges
la seva tasca al servei del nostre Déu.
que l’han de tractar.

LECTURES BIBLIQUES

La prova del que desitges és la cerca. Mai obtindràs el que no sentis el desig de
buscar .
Dll. SL 37,4; Dm. Sl 38,9;Dc. Sl 73,25; Dj. Pr 13,19; Dv. Mt 21,22 Ds. Pr 2,4

