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, pel Jordi V, per la Teresa Q, per L’Emilia
mare de l’Elisabet B.
 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.
 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.
 Pel familiars, amics i germans en la fe, que han sofert una pèrdua i perquè els
governants siguin capaços de gestionar aquests temps amb coherència i justícia.
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per
aquests que estem vivim com a congregació.
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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!

1 Jn 1,7

Senyores

Cultes

Dijous a les 6 de la tarda.

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

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

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
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;

22 de novembre// 29 de novembre
Diaca de torn: Francesc A// David R
Torn de porta: Benjamí G// Rubén R

ANIVERSARIS

27 Sònia F i 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

Si caminem en la llum, tal com ell està en la
llum, estem en comunió els uns amb els altres.
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

LA COMUNIÓ (3)

John Stott

"

DIACONIA BONA LLAVOR

Si la primera marca d'una Església viva és l'estudi, la segona és la
comunió: “Tots eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstol i a

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: 21-11

viure en comunió fraterna.” (Fets 2:42). Aquesta és la ben coneguda
paraula grega koinönia, que fa referència a la nostra vida cristiana en
comú, la que compartim com a creients cristians. Testimonia dues veritats
complementàries, concretament allò que compartim cap a dins i allò que
compartim cap a fora.
En primer lloc, koinönia expressa allò que tenim en comú, en
particular la gràcia de Déu. "La nostra comunió --va escriure l'apòstol
Juan-- és amb el Pare i amb el seu Fill Jesucrist" (1 Joan 1:3), i el apòstol
Pau va afegir "i la comunió de l'Esperit Sant" (2 Cor. 13:14). De manera
que la comunió autèntica és una comunió trinitària, la nostra comuna
participació en el Pare, el Fill i l'Esperit Sant. Hi ha molts factors que ens
separen: l'ètnia, la nacionalitat, la cultura, el gènere, l'edat ..., però estem
units en que tenim el mateix Pare celestial, el mateix Salvador i Senyor, i
el mateix Esperit que viu en nosaltres. El que ens fa ú és la nostra comuna
participació en Déu i en la seva gràcia.
En segon lloc, koinönia expressa el que compartim cap a fora.
Koinönia és la paraula que va fer servir Pau per referir-se a l'ofrena que
estava reunint entre les esglésies gregues per a benefici de les esglésies a
Judea afectades per la pobresa. L’adjectiu koinökinos significa "generós".
Sobre aquest aspecte del terme en què es concentra Lluc diu:
“Tots el creients vivien units i tot ho tenien al servei de tots; venien les
propietats i els béns per distribuir els diners de la venda segons les
necessitats de cadascú (Fets 2:44-45).
Aquests versets resulten molt pertorbadors. Tendim a passar
ràpidament per ells per evitar el desafiament que ens presenta. Però en la
propera reflexió l’enfrontarem.

AGENDA
27-28 del 11 GRAN RECAPTA
(VOLUNTARIS)
28-11 CET a Badalona. Història Bàsica del
protestantisme per Josep Lluís Carod Rovira
5-12 Rebost
12-12 Concert Coral a Rubí
19-12 Coral Al·leluia col·laboració en la
cantada de nadales de la plaça sant Roc a
SBD// Col·laboració en el concert per la
marató a la Unida de Terrassa.

FORMACIÓ
CENTRE D’ESTUDIS JOAN VALLÉS
curs intensiu d’atenció a les persones
en risc social, 21-11 i 12-12 de 10 a
19h a CECMAVI BCN

ACCIONS SOLIDÀRIES

Fins el diumenge
29-11 recollim
roba d'hivern en
bon estat (no
mantes
ni
La pregunta de l’ED
tendes)
per
un
Us animem a participar i ho podeu fer la
manera que us sembli més convenient. És camp de refugiats a l’est de Croàcia
molt enriquidor, provar-ho val la pena!!! frontera amb Bósnia. El Rebost Solidari de
Cerdanyola emmagatzema el material i
Pregunta mes de novembre
ho portaran tot en un
Busquem un carrer
tràiler.

Pista 4: El carrer porta el nom de la
professió del qui fa l’aliment.
Pista 3: Tenien presoner al profeta per
haver escrit un rotlle contra Judà i Israel
per ordre de Déu.
Pista 2: D'aquest aliment en donaven a
un profeta per ordre del rei.
Pista 1: Hi anaven a buscar l’aliment

OPERACIÓ NEN DE
NADAL. Les caixes es
recolliran el proper
diumenge 29

LECTURES BÍBLIQUES

Examina bé del que fuig. No ets presoner de ningú. El teu futur es ta segur en Ell.
Dll: Dt 31,6; Dm: Is 12,2; Dc: Is 41,10 ;
Dj: Rm 8,15; Dv: 2 Tm 1,7 ; Ds: Sl 73,25

