Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Mercè 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
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 ; pel Pere P, pel Gori,
per la Fina germana de l’Amelia, per la Mònica, Jordi V, per la Teresa Q.
 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..).
 Pel desenvolupament dels ministeris de : Bona Llavor, l’Escola Dominical, la
Coral. Pel Creixement de l’església.
 Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli, per les
persones que no poden expressar-se amb llibertat. Pels refugiats i les persones
que viuen en situacions de guerra i violència.
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per aquests que
estem vivim com a congregació.

Cultes

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Corals
L’Estel:

Número 1498

C/Domènech i Montaner, 40
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!

Pr 22,6

Senyores

Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18h
Culte d’oració: Dijous 29h

Al·leluia:

20 de setembre de 2015

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

Atenció pastoral
Fins el mes de setembre

Diaques

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; David R: 607268842 ;
Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;

13 de setembre//20 de setembre
Diaca de torn: David R// Xavier N
Torn de porta: Rubèn R//Àngela R
Comparteix allò que et sembla
interessant, les teves aportacions són valuoses, no té les guardis només per a

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

LA NOVA ESCOLA DOMINICAL

Carles Raurell

La veritat és que es pot fer una muntanya després de tants dies de
descans, tornar a començar amb les activitats normals del curs escolar,
tornar a la rutina de l’estudi o del treball de cada dia. Costa una mica
deixar aquella mandra dormilega de quan et lleves pel matí amb tot un
dia per endavant sense obligacions... Ha d’haver-hi alguna cosa que
t’incentivi i et motivi per tornar a arrencar els motors i posar-te les piles i
dir...apa! tornem-hi. Poc a poc tot torna a la normalitat, i la nostra escola
dominical amb tanta història a les espatlles, vol trobar nous al·licients
perquè el nou curs sigui verdaderament NOU, i les ganes d’aprendre i
estudiar la Paraula de Déu es renovin i prenguin nova força. El lema
d’aquest any: “Déu t’accepta tal com ets. Si tu l’acceptes et transforma”, té
el mateix verb en les dues frases que el componen, però amb un sentit
diferent. Veiem en la imatge que acompanya la invitació moltes persones
escollides per Déu, veritables homes i dones de Déu, que estaven plens de
mancances, algunes molt greus!! I tot hi així van ser triats per dur a terme
una missió. Déu no fa distincions amb les persones, no mira si tens
defectes o mancances, Ell t’estima tal com ets...no podria ser d’una altra
manera: Ell et va fer!, però per altra banda la segona part implica un
esforç per la teva part, una iniciativa, un escoltar la seva veu i aprendre la
seva Paraula, una decisió de seguir-lo i d’acceptar-lo. Una vegada l’has
acceptat continuaràs sent la mateixa persona per fora, però estaràs
transformat per dintre. L’Escola dominical pretén poca cosa.. ajudar-te en
aquest camí d’aprenentatge. Si ja l’has acceptat, per consolidar-lo; si
encara no has donat el pas, per fer-te decidir. Vull des d’ aquí animar a
tota l’església i a totes les classes a participar activament i amb il·lusió de
les lliçons que s’aniran impartint, i assistir a les interessants conferències
que estan programades al llarg del curs, i especialment vull animar als
joves i als seus mestres a tirar endavant amb empenta aquest projecte
d’Escola dominical, perquè la força i l’energia ha de venir de part d’ells.
Una església amb una joventut engrescada i implicada, és una església
que té futur.
Benvinguts a la NOVA Escola dominical!!

DIACONIA BONA LLAVOR
Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i acompanyament de
persones que ens necessiten. Pel rebost necessitem: Llaunes de sardines i tonyina,
formatgets i cola-cao. Pel suport educatiu persones que puguin dedicar el seu temps.
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: 10-10

AGENDA
20-9 Inici Escola Dominical.11hCulte d’adoració i predicació 18h
24-9 Reunió de Senyores, Culte de
pregària
27.9 Inici assajos coral
10-10 Rebost
4-10 Olimpíades Evangèliques
15 al 18 del 10 Convenció Gandia
24-10 Inici CET

TRASPÀS
El passat dijous va passar a la
presencia del Senyor la nostra
germana Magdalena Pons. Preguem
per la seva família.
També el dia 14 el pastor Fernández
Méndez va traspassar.
Donem gràcies al Senyor per les seves
vides i el testimoni que han donant.

LECTURES BÍBLIQUES
VACANCES
Estimats germans recordeu enviar les
fotos d’aquest estiu allà on heu estat
presents, amb un breu comentari.
Es bo compartir amb els germans.
Gràcies!!!

Una de les característiques dl veritable
creient és el “Temor”, la reverencia
que hem de tenir a Déu.
Dll: Pr 1,7; Dm: Fl 2,12-13
Dc: Fts 9,31 ; Dj: 1 Pe 1,17;
Dv: Fts 5,1-10 ; Dss: Sl 53,1
Ds 2Co 7,1;

