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, la seva germana i el seu germà, per en
Juan i en Pablo fills d’en Paco R, per la Meg, per la Sara germana de la Raquel,
per la Marta i la Rosa, germana i cunyada de la Lydia G, per l’Ester Martínez, pel
Jordi T, Andreu E, Gregori P, Madalena, Concha, Marcelina.
 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 aquells germans que passen per moments difícils, (Helena R).
 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que
s’han distanciat del Senyor. Per aquells que ens agradaria que trobessin al
Senyor. ( pares, mares, germans..).
 Agrair al Senyor poder celebrar l’aniversari i el testimoni d’aquells que ens
han precedit.
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida.
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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!
Col 3,17

Senyores

Cultes
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
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem
Dimarts a les 17h, classes de conversa
Dijous a les 5h30’ suport escolar

Al·leluia: Diumenge a les 19,45
L’Estel:

Diaques

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;

16 de febrer//23 de febrer
Diaca de torn: Amadeu G// Xavier N
Torn de porta: Gregori P// Ruben R

ANIVERSARIS
10Concha,12 Albert M,14 Max
C,14 Manel P, 16 Pilar A 22 Loi 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

i tot el que feu, sigui de
paraula o sigui d'obra,
feu-ho tot en nom del
Senyor Jesús, donant
gràcies a Déu Pare per
mitjà d'ell.
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

GRÀCIES SENYOR PEL SERVEI DELS MEUS GERMANS I GERMANES
No ens agraden gaire els afalacs , els compliments, les moixaines, som més
amants de fer les coses amb discreció i anar fent la feina, passant
desapercebuts, amb alegria i sense pressió. Però malgrat aquesta modèstia
i que penso que no és dolenta, és bo que nosaltres, els membres de la
1eebs, tinguem un espai pel reconeixement, l’agraïment, la valoració i
l’admiració per aquell germans i germanes que han posat al servei de la
comunitat i del Senyor les seves capacitats.
Estic convençuda que fer les coses bé, és el que s’ha de fer, però oblidem
que apreciar la feina ben feta, a més de ser un acte de justícia, també
anima, motiva, agrada, ens fa sentir bé, la nostra autoestima creix una
miqueta, ens sentim estimats, valorats, necessaris i ens fa una mica més
feliços.
Hi ha certa creença que l’elogi debilita i és possible que sigui veritat quan
aquest elogi va destinat a aprofitar-nos de la persona, quan el que
pretenem es fer la pilota als altres, però quan no és així, és adient
reconèixer la tasca que han desenvolupat els nostres germans i germanes
en els diferents ministeris i responsabilitats. Durant tot aquest any, vosaltres,
us heu enfrontat amb el repte de garantir que els ministeris i tasques que us
va encomanar l’assemblea arribes a bon port i ho heu fet.
Heu realitzat la tasca del encàrrec que us va ser encomanada amb
generositat, responsabilitat, il·lusió, alegria i donant allò que pensàveu que
era el millor per tots nosaltres i per l'obra del Senyor.
Alguns de vosaltres ens heu transmès la vostra energia, il·lusió, passió pel
vostre ministeri, conduint-nos i involucrant-nos en tot allò que el Senyor ha
posat en el vostre cor. D'altres heu anat desenvolupant la vostra tasca amb
compromís, creativitat, i imaginació, buscant el confort i un ambient
agradable per les nostres trobades.
A vosaltres el nostre reconeixement i agraïment pel servei que heu estat
desenvolupant i donem junts gràcies al Pare per vosaltres i pel que hem
pogut fer durant el 2013.
M. A

DIACONIA BONA LLAVOR
Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i recolzament per seguir realitzant
aquests servei. Necessitem: tonyina, formatgets, oli de gira-sol, brou de carn, o peix.
Propera distribució: 7-3
Continuem amb les classes de suport. Interessats en col·laborar ho dieu a l'Àngela o la M
Antònia.

AGENDA

LA PREGUNTA DE L’ED

22-2 CET Història del protestantisme a
MES DE FEBRER
CAT. Badalona// Castellarnau de 10 a
BUSQUEM UN HOME
18h, taller per parelles sobre la
Pista 3: Per ser intransigent amb els eu
comunicació.
7 al 9 de març Recés Lliga Testament de poble, va passar una cosa molt important
butxaca, majors 55 anys Comarruga//II
i gens bona pel poble d’Israel
Congrés UMME, Valencia.
Pista 2: Net d’un rei molt fidel a Déu i fill
7-3/15-3/29-3 Rebost
d’un rei fidel al començament i molt
RECÉS
infidel al final
II Congrés UMME 7 al 9 de març a
Pista 1: És un rei, va ser un tirà pel poble de
Valencia
Judà.
Lliga del Testament de Butxaca: 7 al 9
ALTA
de març Comarruga
El nostre germà Daniel Perez que fa temps
INGRÉS
que es congrega amb nosaltres ha
La nostre germana Marcelina M el
sol·licitat l’alta de membresia a la nostra
divendres 7 va ser ingressada a la
comunitat.
Residencia Albada, esta estable i va
FORMACIÓ
millorant de mica en mica.
CET: 22 de febrer de 10 a 13,30h a
Futur i part del present del creient: l’Església de Badalona, Sagunt 99-101.
Serem transformats, glorificats. El Història del protestantisme als Països
veurem tal com és i el trobarem cara a Catalans ponent Josep Lluis Carod
Rovira.Inscripció info@cet-online.es
cara. Serem beneits i feliçment rics.
La Revista el Temps en el seu número
Dll: 1Co 15,51-52; Dm: Rm 8,17;
1545 publica un article sobre la
Dc 1 Jn 3,2; Dj: 1Co 13,12;
persecució dels protestants per Franco
Dv: Ef 1,3; Ds: Pr10,22

LECTURES BIBLIQUES

