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

Rosa, per l’Artur, 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 l’embaràs de la Sara M i el seu petit.
 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 i els concerts, per la nova Coraljove, pels ministeris 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
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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!

Us dono un manament nou:
que us estimeu els uns als altres.

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;

24 de novembre// 1 de desembre
Diaca de torn: Francesc A//Amadeu G
Torn de porta: Ruben R//Joan F

ANIVERSARIS
27 Sònia F i Olga N

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

Igual com jo us he estimat,
estimeu
estimeu--vos també vosaltres
Jn 13, 34
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

Estimeu-vos tots tal com jo us he estimat.
Daniel Pérez

25 NOVEMBRE- DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
Des de l’església evangèlica hem de manifestar el nostre rebuig més rotund
a la violència exercida contra les dones, que malauradament encara està
present a les nostres societats.
La violència masclista és un fenomen estructural que adopta múltiples
formes i manifestacions. Totes elles requereixen respostes específiques i
diverses, però tenen un denominador comú: la violència contra les dones
està profundament arrelada a les estructures socials. Per això, les
intervencions adreçades a abordar la violència masclista no poden obviar
el sistema que la sosté i la legitima, un sistema basat en relacions de
desigualtat entre dones i homes que, en molts aspectes, es resisteix a
desaparèixer.
L’apòstol Pau ja ens adverteix d’aquesta situació a la carta als Efesis i diu
als marits: Estimeu a les vostres mullers, tal com el Crist ha estimat a
l’Església i s’ha entregat a la mort per ella. A més afegeix que el marit ha
d’estimar a la muller com el seu propi cos i que qui estima a la seva muller
s’estima a si mateix. (Ef 5, 25 a 29)
Tal com van fer els apòstols amb les seves cartes a les diferents esglésies es
imprescindible millorar la sensibilització social i la prevenció de la violència
masclista amb actuacions adreçades a totes les dones i a tota la població,
incidint molt especialment en la població jove, concretament en les
relacions de parella, per tal d’evitar futures relacions desiguals.
El senyor Jesús ens va deixar un nou manament estimeu als altres tal com
jo us he estimat, i és això el que hem de promoure entre la societat com a
bandera en la lluita contra la violència a les dones.
Per tant, es necessari promoure un canvi de mentalitats que faci que el
maltractament contra les dones sigui impensable, i situï el discurs en la
dignitat, el respecte i la llibertat construït sota la base del missatge d’amor i
de pau que ens portà el CRIST.

DIACONIA BONA LLAVOR
Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i recolzament per seguir realitzant
aquests servei. Necessitem: tonyina, formatgets, oli de girasol, brou de carn, o peix.
Comencem a preparar la campanya de Nadal. Gràcies per les vostres pregàries i la
vostra col·laboració. Propera distribució:
Gran recapta 29 i 30 de Novembre, voluntaris parlar amb l’Àngela.
I el suport? Bé gràcies. Interessats en col·laborar en aquest servei poseu-vos en contacte
amb l'Àngela o la M A.

AGENDA

LA PREGUNTA DE L’ED

29 i 30-11 Gran Recapta
30-11 Escola de pares “El pare dels avis”
Castellarnau a les 18h .
1-12 Conferència ED, Els profetes, Jordi
Vera//Reunió d’Església Extraordinària 17h
7-12 Rebost
14-12 Concert coral a Rubí

MES DE NOVEMBRE
Busquem un home
Pista 4.– Tan David com el Nou Testament fan
una comparança amb Crist.

Pista 3.- Era del temps d’Abraham, sacerdot i rei
Pista 2.- Surt en un llibre de l’Antic
Testament, a més, David també en parla en
un dels seus Salms profètics, i se’l menciona
8 vegades en un sol llibre del Nou
Testament .
RIE
Pista 1.– Només surt en tres llibres de la
Les senyores, com cada any per Bíblia.

aquestes dates col·locaran la caixeta PER PREPARAR LA CLASSE DEL DIA 8-12
Tema9: La fe d’una dona estrangera.
al fons del temple, per recollir diners
Text Rut 1-4
per la Residencia Infantil Emmanuel.

MOLT IMPORTANT

El proper dia 1 de desembre a les 17h,
S’apropa el Nadal, una bona ocasió els membres de l’Església som
a una assemb lea
per fer regals. La Dorcas et pot ajudar convocats
extraordinària d’Església. No hi podem
amb el material que té exposat al final
faltar!
del temple.
Què ha passat amb la cartellera?
I els motius de pregària?
LECTURES BIBLIQUES
Ens és necessari recordar les paraules que el Senyor diu a Josué: Sigues valent i
fort. Aquesta setmana parlem de valor
Dll: Pr 28,1 Dm: Ef 3,12-13 Dc: He4,14-16 Dj: Fl 1,27-28 Dv: 1 Jn 2,27-29
Ds: Pr 24,10

CALENDARIS I LLIBRES

