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 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 Gori i la Feli, per la
Mònica, per la Teresa Q, per la Gina, pel Paco R , pel pare de l’Anna M, Miriam S.
 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 les persones que viuen la destrucció i la pèrdua, on la força de la natura ha actuat
produint destrucció i dolor.
 Per cada nou dia
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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!

Jo prego perquè totes les coses et vagin bé i tinguis bona salut

Senyores
Dijous a les 18h

Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18h
Dijous:
Culte d’oració. 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
Suport educatiu: Inici 6-10-16

Atenció pastoral

Corals
Diumenge 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;

16 d’octubre// 20 d’octubre
Diaca de torn: David R// Xavi N
Torn de porta: Benjamí G//Rubén R
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

talment com n'és de pròspera la teva espiritualitat.
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

CUIDA EL TEU COS I CANVIA LA TEVA VIDA

Butlletí EE Barcelone-

És bo tenir cura del teu temps, però és extremadament bo cuidar la teva
energia. Quan aconsegueixis adonar-te de la importància que té cuidar el
teu cos o temple de Déu, veuràs que la teva vida canviarà d'una manera
significativa.
L'energia és el que fa que la gent pugui iniciar projectes i concloure'ls.
Aquesta produeix passió i perseverança. L'energia encomana als altres
entusiasme, i els inspira a aconseguir els seus propis somnis i metes.
El teu cos ha de ser conservat d'una forma saludable, perquè la teva ànima
també es trobi en perfectes condicions. Aquest és el desig de Déu per a tu.
Cuidar el teu cos és una responsabilitat primordial; en donar-li la cura
necessària també estaràs cuidant la teva vida espiritual. Quan tens un cos
saludable et sents ple d'energia, entusiasme, optimisme i passió. Saps per
què és important que cuidis la teva energia? Perquè és amb l'Energia física
que podràs moure't més ràpid cap al teu propòsit, metes i somnis. Amb un
cos ple d'energia, et cansaràs menys i seràs un cristià imparable.
Menjar aliments saludables, prendre aigua, fer exercici físic, són algunes
de les pràctiques més recomanades.
Mira de respirar tots els matins aire poc contaminat. Acosta't a espais
envoltats de vegetació amb certa freqüència. I tracta de respirar
adequadament, això relaxa, proporciona vitalitat, energia i desintoxica
l'organisme.
El teu cos va ser creat per Déu i per a Déu, per això és el seu tem-ple, el
teu cos és necessari per arribar al compliment del teu propòsit en la terra.
Per aquesta raó és molt important que el cuidis, cuidar el teu cos t’edifica.
CARLOS ANDRÉS GALLEGO - Coach Cristià- Creelo.org
El 16 d’ octubre , és el Día Mundial de l’ Alimentació, proclamat l’any 1979
per l’ Organització de les Nacions Unides per l’Agricultura i l’ Alimentació
(FAO). La seva finalitat és conscienciar a tots els

pobles del món sobre el

problema alimentari mundial i enfortir la solidaritat en la lluita contra la fam.
Però en els temps actuals cal fer-nos

conscients del malbaratament dels

aliment en les zones anomenades riques

i que en la situació de crisi la seva

població ha anat empobrint i les desigualtats cada vegada són més grans.

Els dijous 20 i 27 d’octubre les reunions de senyores no es faran
en el lloc habitual. Poseu-vos en contacte amb la Sebastiana H.
Els cultes de pregària del dijous 20 i 27 no es realitzaran.

Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i
acompanyament de persones que ens necessiten. Gràcies per la
vostra col·laboració, recolzament i suport en oració. TENS UN
PARELL D’HORES A LA SETMANA PER COMPARTIR? El mes de
setembre començarem a
treballar amb l’equip de suport,
necessitem persones joves o grans que vulguin col·laborar en
aquest ministeri d’ajut i acompanyament als nens i nenes que
venen. Parleu amb l'Àngela o La M Antònia. Propera
distribució: 22-10

AGENDA
20 al 23-10 Convenció UEB Gandia
27-10 35è aniversari CEC.
22-10 Rebost
29-10 Betty Anka a Cerdanyola
4 i 5-11 Cimera de lideratge

LECTURES BÍBLIQUES

Aquesta setmana repassem el Sermó
de la muntanya, que trobem en
l’evangeli de Mateu.
Dilluns: La felicitat, Mt 5,1-12
Dimarts: La ràbia Mt 5,21-26
Dimecres: La caritat Mt 6,1-4
Dijous: L’oració Mt 6,5-15
Divendres: Les riqueses Mt 6,19-24
Dissabte: Els afanys Mt 6,25-34
No oblidis prendre les vitamines diàries!!!

La pregunta de l’ED
PREGUNTA MES D’OCTUBRE
Busquem un home jove
Pista 1: Era fidel al Senyor des de
petit.
Pista 2: Col·laborador d’un líder de
l’església.
Diuen que és fàcil. Animeu-vos!

31 d’octubre

El proper dilluns 31 d’octubre us
proposem trobar-nos i sopar plegats.
P r o p er am e n t i n i c ia r e m c l a s s e s Encendre foc, torrar castanyes, compartir
panellets, mantenir una bona conversa i
Catecumenals, per les persones que
passar una estona plegats gaudint de la
desitgin batejar-se. Els interessats en companyia i l’amor dels germans.
assistir que parlin amb el Pastor.
Parleu amb el Paco A o amb el Rubén R.
Teniu temps per apuntar-vos fins el
diumenge 23.

CATECÚMENS

