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, per en Juan i en
Pablo fills d’en Paco R, per la Julia C, per la Teresa Q, per la Meg, per la Tresa
Turull (Figueres), per la germana de l’Amèlia, per la Marta i Rosa, germana i
cunyada de la Lydia G, per l’Amadeu G.
 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

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;

8 de desembre//15 de desembre
Diaca de torn: Xavier N//Àngela R
Torn de porta: Gregori P/Benjamí G

8 de desembre de 2013

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

Número 1405

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!

NELSON MANDELA 1918-2013
Madiba
NINGÚ neix odiant una altra
persona pel seu color de la
pell o el seu origen o la
seva religió.
La gent ha d'aprendre a
odiar, i si poden aprendre a
odiar, també se'ls pot
ensenyar a estimar.
L'AMOR arriba de forma
més natural al cor humà
que el seu contrari.

ANIVERSARIS
12 Artur M

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

NO TINGUEU POR
El dijous a Johannesburg als 95 anys va morir en Nesol Mandela, una
d’aquelles persones que m’ha impactat i algunes de les seves actuacions i
discursos m’ha fet pensar i reflexionar. Un home que va triar no deixar-se
portar per l’odi i va optar per l’amor i la reconciliació.
Gairebé tres dècades a la presó no van trencar la seva voluntat de ferro, ni el
van omplir d’amargor o ressentiment . En la seva petita cel·la feia cada dia
exercici alhora que aprenia afrikaans i s'amarava de la cultura dels seus
'enemics ' .
Sempre va tenir present que algun dia li tocaria negociar amb els qui l'havien
empresonat si volia aconseguir el seu somni. Fins i tot els seus carcellers
blancs quedaven sorpresos per seva amabilitat i tracte cordial , no renyit amb
la fermesa en la defensa de les seves idees contra el règim racista.
El 10 de maig de 1994, accedia a la presidència de Sud-àfrica , posant així fi
a més de tres segles d’apartheid i aquí us deixo algunes de les paraules que
va pronunciar en seu el discurs:
“La nostra por més profunda no és que siguem inadequats. La nostra por
més profunda és que som poderosos sense límit.
És la nostra llum, no la nostra foscor el que més ens espanta.
Ens preguntem: qui sóc jo per ser brillant, preciós, talentós i fabulós?
En realitat, qui ets tu per no ser-ho?
Ets un fill de Déu.
El fet de que juguis a ser insignificant no li serveix de res al món. No hi ha res
d’ il·luminador en encongir-te, perquè altres persones properes a tu no se
sentin insegures.
Tots estem destinats a brillar, tal com fan els nens.
Hem nascut per manifestar la glòria de Déu que és dins nostre. No només
està en alguns de nosaltres: Està dins de tots i cada un.
I així quan deixem lluir la nostra pròpia llum, inconscientment, donem permís
a d’altres persones per a fer el mateix.
I en alliberar-nos de la nostra por, la nostra presència automàticament
allibera als altres. No tingueu por”.

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.
I també necessitem joguines i llibres en bon estat per repartir a les famílies del rebost al
proper dia 21 de desembre. http://www.radiosabadell.fm/Noticies/Sabadell-recull-prop-de-86tones-d-aliments-durant-el-Gran-Recapte-i-duplica-la-xifra-fixada-com-a-objectiu

I el suport? Acabant el primer trimestre, amb la il·lusió i la energia que ens dona el
Senyor i agraïts per poder realitzar aquesta tasca. Interessats en col·laborar en aquest
servei poseu-vos en contacte amb l'Àngela o la M A. Pregueu pels infants i les seves
famílies.

AGENDA
14-12 Concert coral a Rubí
21-12 Rebost i Aperitiu

LA PREGUNTA DE L’ED
RESPOSTA MES DE NOVEMBRE:

MELQUISEDEC
MES DE DESEMBRE
Busquem un personatge i un llibre que
en parla
Pista 2.– La Bíblia en parla molt, en
RIE– http://www.resi-rie.org/
especial un llibre.
Les senyores, com cada any per Pista 1.– Actualment
aquestes dates, han col·locat la caixeta
hi ha molta gent
, per recollir fons per la Residencia
Infantil Emmanuel que tant necessiten. que diu que no
existeix.
CALENDARIS I LLIBRES
S’apropa el Nadal, un moment que No sé...no sé...
25-12 Culte de Nadal 11h
26-12 Tarda per xics i grans.
31-12 Sopar i culte de Cap d’any
1-1-13 Concert d’any Nou al Redemptor

aprofitem per fer regals. La Dorcas ens

pot ajudar amb el material que té PER PREPARAR LA CLASSE DEL DIA 15-12
Tema 10: “...més dura serà la caiguda.”
exposat al final del temple.
Text. 1 Samuel 1,4; 8,13 i 15

LECTURES BIBLIQUES

Jesús ens manà que fóssim obedients i humils. Aquesta setmana llegim sobre la
humilitat:
Dll: Pr 22,4; Dm: Mt 18,4; Dc: Col 3,12; Dj: Fl 2,8; Dv: 1 Pe 5,6;
Ds: Jm 4,6

