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 Sara germana de la Raquel, per
la Rosa cunyada de la Lydia G, per la Julia C i l’Andreu E, la Magdalena, la
Marcelina, la Isabel i el José G, pel Pere P, Paquita M, per la M. Elvira.
 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. Per aquells que ens agradaria que trobessin al
Senyor. ( pares, mares, germans..).
 Pels actes de celebració, que siguin motiu de testimoni. Conversem.
 Pels ministeris de Bona Llavor. Per l’Escola Dominical i els seus mestres.
 Per la Llar d’avis de Vilafranca i la Residencia Infantil Emmanuel
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per
aquests que estem vivim com a congregació.

Cultes

15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

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!

Dijous 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

Corals

Atenció pastoral

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

Diaques

Número 1455

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell

Senyores

Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18h
Culte d’oració: Dijous 20h

Caldera-Grup de pregària

23 de novembre de 2014

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 Novembre//23 de Novembre
Diaca de torn: Amadeu G//Xavier N
Torn de porta: Ruben R//Joan F

Jm 1,22

ANIVERSARI

27 Sònia F, 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

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

GESTICULAR
Isabel Pavón

Kati gesticula amb les mans al ritme de les seves paraules. M'encanta.
Aquest costum forma partd’ella, és la seva manera de ser, d'explicar-se
millor. Per exemple, si explica una recepta de cuina i un dels ingredients és
el tomàquet, amb les dues mans li dóna forma i ens mostra la seva mida.
A continuació et diu que cal tallar i el contorn de la seva mà dreta es
converteix en el tall afilat d'un ganivet que puja i baixa tantes vegades com
sigui necessari matant del tot la verdura. I continua amb la sal. És llavors
quan uneix les empremtes dactilars del polze, índex i cor per simular que
està empolvorant. Quan li toca el torn a l'oli, tanca la mà i estira el polze
com si fos el broc del setrill.
Feia temps que no ens trobàvem , sabia que passava tot el matí ajudant a
la seva cunyada Lola. Però l'altre dia em vaig topar amb elles i vam anar a
prendre alguna cosa. M’ho vaig passar bomba.
Varem demanar un cafè doble i Cati, per descomptat, va obrir la seva mà i
separant al màxim l'extrem del polze del dit cor, li va mostrar al cambrer
com havia de ser el got i, a continuació, amb l'índex assenyalant el que hi
havia a la taula del costat va dir: com aquest. Tot el que gesticulava Cati ho
repetia Lola. Jo les mirava i m’aguantava el riure. Sembla que aquest hàbit
és contagiós. En fer-ho fem èmfasi en el que volem expressar i això ens
dóna tranquil·litat.
Tot això ve al cas per una cosa que em ronda pel cap i té a veure amb la
hipocresia que exercim els uns amb els altres i gairebé estic convençuda
que humanament això no té gaires possibilitats de millorar, demano a Déu
que ens ajudi a entendre que no n'hi ha prou amb parlar, cal arremangarnos per ajudar, donar exemple amb els nostres fets perquè s'encomanin els
altres.
Tant de bo tots els bons desitjos que expressem amb paraules vagin sempre
acompanyats d'obres que els certifiquin. L'amor s'ha de demostrar, com feia
Jesús de Natzaret.
http://protestantedigital.com/blogs/34337/gesticulaciones

DIACONIA BONA LLAVOR
Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que es realitzar des
de Bona Llavor. Aliments per completar el lot bàsic: tonyina, brou de peix i verdures,
cacau per la llet, formatgets i oli. Gràcies per la vostra col·laboració, recolzament i
suport en oració que tant necessitem per continuar realitzant aquest ministeri en
aquests moments tant complicats per a moltes persones. Propera distribució: 13-12

AGENDA

ACTIVITATS (Taulell)

14-11 al 29-11 Exposició George Lawrence. BCN Palau Macaya Les religions a
Catalunya
28-11 Documental Nefarius 19,30 Casal Cicle de conferencies Mons femenins i
Pere Quart
creences 4-11 al15-12
29-11 1ª Conferencia Missionera de Cat. Caldes exposició George Lawrence a la
Biblioteca del 14 al 29 de novembre.
Esglesia de Gràcia de 9,30 a 18h
A SBD: Esclavitud sexual en mi Ciudad del
28 i 29 –11 Gran recapta
20-11 al 7-12
6-12 Taller Gospel a Terrassa
La Pregunta de l’ED
7-12 Concert Clausura DTPROJECT Teatre
Pregunta mes de novembre
Pincipal a les 18h
Busquem un home
13 –12 Rebost
Pista 4:No és gaire conegut la seva
19-12 Conversem amb Eva Sierra
biografia ocupa 7 versets.
20-12 Rebost

CALENDARIS I LLIBRES

Pista 3: En tota la Bíblia només hi ha un altre cas
com ell, amb molts anys de diferencia.

S’apropa Nadal, un bon moment
Pista 2: L’hi va passar una cosa excepcional, el
perquè la Dorcas ens ajudi a trobar
miracle més gros que li pot passar a un home.
allò que busquem pels nostres amics i Pista1: En tota la Bíblia se’l menciona 5 cops,
familiars.

RIE

Les senyores com cada any per aquestes
dates han col·locat la caixeta per recollir
fons per la Residència Infantil.

dos a l’A T i 3 al N T

Preparem l’ED del proper 30-11; Un
regal escandalós. Is 9,1-7; mT 1,2023, Lc 2,1-7

LECTURES BIBLIQUES
Res és tant dolent... com sembla. Les preocupacions
Dll: Jb 11,18; Dm: Pr 24,19; Dc:Is 54,14; Dj: Fl 4,6-8;
Dv: Mt 10,31 Ds: Pr 29,25

