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 en Ramon C, per la
Gina, pel tiet de Dani Prz, per la filla de la Conxa, per la Filomena.
 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, les
senyores, els joves. 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.
 Per cada nou dia

Cultes

6 de març de 2016
Número 1522

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

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;

6 de març//13 de març
Diaca de torn: Francesc A//David R
Torn de porta: Benjamí G//Ruben R

ANIVERSARIS

11 Daniel A// 12 Amadeu 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

Mt 5,7
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

ALGUNS RECURSOS PER CONREAR L’ESPIRITUALITAT
DIMENSIÓ DE L’EXTERIORITAT O “MÍSTICA D’ULLS OBERTS”

sobre aspectes positius (pau, goig...) com per considerar àrees que han d’ésser

1.- Estimar (la parella, els fills, la família, els amics i el proïsme en general).

millorades.

2.- Escoltar més i millor. Entrar en un diàleg profund amb els altres. Posar-nos

18.- Contemplar, que és anar més enllà de la percepció sensorial de la realitat (el cel,

en el seu lloc, comprendre, empatitzar...

l’estelada, el mar, un bosc, una flor, un quadre, una simfonia...) per ésser receptius a

3.- Procurar ser justos a casa, a la feina, a la comunitat i a altres àmbits socials.

la dimensió de la fondària que hi ha al darrera de les coses de manera que ens

4.- Apropar-se, fins on és possible, a les necessitats dels altres, assolint un

interpel·lin.

compromís social mitjançant la compassió, la solidaritat, el voluntariat, la

7.- De tant en tant, cal aïllar-nos del nostre entorn per dirigir el focus d’atenció

Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i
acompanyament de persones que ens necessiten. Pel rebost : Llaunes
de sardines, formatge en porcions capsa o bossa, xocolata en pols i
oli de girasol, i brou per completar els lots. 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:19-3

a nosaltres mateixos.

La pregunta de l’ED

col·laboració en ONGs o el treball social de l’església.
5.- Oferir-se i acollir a persones amb diferents necessitats. Assolir compromisos
de suport, acompanyament, aconsellament... envers altres persones.
6.- Perdonar.
DIMENSIÓ DE LA INTERIORITAT

8.- Practicar el silenci (exterior i interior) i la introspecció a fi de poder conèixernos millor i establir objectius de millora, creixement, maduresa...
9.- Gaudir de l’art. La música té un paper cabdal per activar l’espiritualitat.
10.- Relacionar-nos.
11.- Practicar exercici físic, caminar per la natura. Són moments facilitadors del
silenci i la introspecció.
12.- Emprar tècniques de relaxació i/o meditació. Són tècniques que ajuden a
reduir l’estrès, els neguits i faciliten el silenci interior i la serenor.
DIMENSIÓ DE LA PROFUNDITAT
13.- Pregar amb la Bíblia: asserenar-se, llegir (què diu el text?), reflexionar (què
em diu el text?), pregar (què em fa dir-li a Déu aquest text?).
14.- Pregar amb altres texts espirituals o pregàries d’altres (pares de l’església,
reformadors, altres creients...).
15.- Pregar amb els salms, amb himnes significatius.
16.- Pregar de forma espontània.
17.- Practicar la meditació creient. Aprofitar l’estat de serenor per analitzar
pensaments, sentiments, emocions, motivacions...; tant per expressar agraïment

PREGUNTA MES DE MARÇ
Hem de trobar un arbre
Pista 2: La gent és feia
pans i coques quan el fruit ja era sec.
Pista 1: Abundava molt, tant a Israel
coma nacions veïnes. Es menjaven els
seus fruits.

INGRÉS
En Pere P ha estat ingressat a la
residència Albada. El seu estat és molt
delicat. Preguem per ell i la seva família.

AGENDA

8 al 13 –3 Setmana per altres esglésies.
12-3 Jornada d’ordre i neteja
19-3 Rebost
20-3 Culte de la tarda amb la participació
d’en David Oliver.
22-3 Culte Unit a l'Església de
Castellarnau a les 19,30
27-3 Culte a les 11h

LECTURES BÍBLIQUES
Aquesta setmana ens apropem al llibre de Romans
Dll - Passió per l’evangelització. 1,16-17
Dm– Evitar condemnes. 2, 1-4
Dc– Gaudir del triomf de la fe. 5,1-5
Dj– Som lliures... per servir. 6,1-6
Dv– Hereus d’un fortuna. 8,12-17
Dss– Gaudint d’una nova ment. 12,1-2

FEM DISSABTE, el dia 12
de març ens trobarem
per endreçar i posar les
coses a lloc.
US ESPEREM!!!
Tota la informació
i
deta lls
de
formació que ha
arribat.

