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 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

27 de setembre de 2015
Número 1499

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!

Senyores

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

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

Corals

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
Diumenge a les 20h

Al·leluia:
L’Estel:

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;

27 de setembre//4 d’octubre
Diaca de torn: Xavier N//Àngela R
Torn de porta: Ruben R// Joan F

ANIVERSARIS

30-9 Elisabet N// 1-10 Pere A

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

Is 6,8
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

UNA NOVA ESCOLA DOMINICAL

Equip directiu ED

Estem contents de que, després del parèntesi de l’estiu, podem tornar a comptar
amb un bon grup de germans de l’església per iniciar una altra singladura de
classes de l’Escola Dominical, un nou curs.
Ens agradaria que aquest curs fos verdaderament nou. Nou del tot no podrà ser
doncs porta 126 anys d’història. Però si, que pot ser nou per la nostra actitud i
interès en aprendre i estudiar, i estar atent als ensenyaments que ens dóna la
Paraula del nostre Déu, a través de les lliçons que setmana rere setmana anirem
impartint des de les classe de l’ED.
Us convido, doncs, a participar a la nostra Escola dominical, parlant, però
també callant; llegint, però també escoltant; fomentant el debat, però també la
concòrdia; participant, i també respectant; aprenent, però també dubtant;
preguntant, però també estudiant...
El lema d’aquest any és: “Déu ens accepta tal com som...si tu l’acceptes, et
transforma”, aquesta frase té una part passiva, ja que no hem de fer res, perquè
Déu ens acull amb les nostres faltes, però també té una part activa, on Ell espera
que nosaltres donem el pas per acceptar-lo, i si us heu fixat en la postal, tots els
personatges que apareixen tenen algunes mancances...algunes són molt
greus...altres són característiques personals impossibles de modificar...però tots
van ser escollits per Déu per fer alguna tasca important, i sobretot... van ser
transformats.
La primera part, ens parla de que som acceptats tal com som, amb les nostres
debilitats i mancances, però també amb les nostres capacitats, qualitats i virtuts.
A la segona part aquest “acceptes” ens fa preguntar i investigar què ens ofereix,
què ens dona, què ens regala, i què ens encarrega.
Com trobar la resposta? : Conèixer a la persona que ens fa la proposta,
estudiant la seva paraula. Comunicar-nos, parlant, en oració i meditació.
Compartint i aprenent dels i amb els germans
Tinc alguna excusa per no voler ser acceptat, quina és la meva excusa per no
posar-me a les mans de Déu?
L’escola dominical vol ser un lloc de trobada, on puguem conèixer més el que el
Crist espera de cada un de nosaltres i no presentem excuses per a complir
l’encàrrec que ens ha donat.
Nosaltres, cada un, amb la nostra actitud, amb les ganes de compartir, amb les
ganes d’aprendre, i amb les ganes d’estimar, farem d’aquest un veritable nou
curs i la novetat serem nosaltres.
Obrim el nostre cor i la nostre ment, acceptem-nos tal com som, Ell ens
capacitarà, ens transformarà i utilitzarà per portar a terme el seu encàrrec.
Només hem de dir: Aquí estic Senyor!.

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: 3-10

AGENDA

27.9 Inici assajos coral
310 Rebost
4-10 Olimpíades Evangèliques
15 al 18 del 10 Convenció Gandia
17-10 Rebost
24-10 Inici CET

La pregunta de l’ED

TRASPÀS
El passat dia 20 va passar a la
presencia del Senyor la germana de
la Maria C. Carme Cuscó. Preguem
per la família en aquests moments de
dolor i pèrdua.

FORMACIÓ
Amb vocació i passió per ensenyar i
aprendre el CET ens fa arribar la
informació del CET Clàssic que
s’iniciarà el proper mes d’octubre a
l'Església del Redemptor. Trobareu
tota la informació al taulell.

Us animem a participar i ho podeu
fer individualment, en família, per
classes, per grup de wasshap...o la
f órmula q ue us semb li més
convenient. És molt enriquidor,
LECTURES BÍBLIQUES
provar-ho val la pena!!!
Pregunta mes de setembre
La Paraula de Déu és el nostre pa de
Busquem una dona
Vida
Pista 4: El seu nom vol dir Gasela
Dll: 1 Pe 1,23; Dm: He 4,11-13
(aquesta interpretació del nom només
Dc: Sl 1,2-3 ; Dj: Jn 1,1 i 14;
hi es a la Bíblia catalana)
Dv: Sl 19,7-11 ; Ds: 2 Tm 3,14-17
Pista 3: Es la protagonista d’un
miracle. A la Bíblia se la coneix pel VACANCES
seu nom hebreu i pel grec.
Estimats germans recordeu enviar les
Pista 2: Va conèixer l’apòstol Pere en fotos d’aquest estiu allà on heu estat
unes circumstancies molt especials.
presents, amb un breu comentari.
Es bo compartir amb els germans.
Pista 1: Era pietosa i de bones obres.
Gràcies!!!

