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

Cultes

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;

23 d’octubre de 2016

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell

Número 1555

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!

Serà com un arbre que
arrela vora l’aigua:
dóna fruit quan n’és el
temps i mai no es
marceix el seu
fullatge; duu a bon
terme tot el que emprèn
(Salm 1, 3)

23d’octubre // 30 d’octubre
Diaca de torn: Xavi N//Àngela R
Torn de porta: Rubén R//Joan F
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

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

QUAN CAUEN LES FULLES

Marta López Ballalta
Setembre 2016

La tardor, el temps dels taronges, dels grocs, dels marrons encisadors, que
semblen omplir de calidesa el moment de la tornada del fred. La tardor, el temps
de l’ocàs, d’un final que s’anuncia, d’una mort que arriba. És tardor i el sol sembla
llanguir, els dies són més curts, les nits més llargues, dia a dia la foscor guanya
terreny, mentre la llum perd la dura batalla, dèbil ja, cansada de brillar tant
intensament durant l’estiu.
Arriba la tardor, i amb ella la rutina, les matinades, els deures, les obligacions;
s’ha acabat el temps de la llibertat calorosa i estiuenca, i l’alegria d’un viure sense
condicions ni restriccions es marceix poc a poc, encadenada altre vegada al
rellotge, a la pressa, a les cites. S’imposa el temps de l’agenda i el calendari, que
ens aboca sense remei al quotidià passar dels dies, un rere l’altre, un igual que
l’altre.
És tardor, ha acabat el temps de les vacances, de les flors, dels camps daurats, dels
fruits d’estiu; és tardor i tot recomença. Diuen els experts que la tornada és un
temps difícil, que la rutina ens deixa apàtiques i la llum que mor ens va enfonsant,
mica en mica, en el pou d’una desesperació tranquil·la, però aniquilant alhora.
L’ésser humà està fet per viure una eterna primavera, està modelat a la llibertat
d’un estiu per sempre; l’ésser humà vol volar, i les cadenes dels dies freds i les nits
llargues ens empresonen, ens panseixen com si la llum càlida, que poc a poc
marxa, fos l’aigua de la vida, com si el descans, que ara se’ns nega, fos sàvia
fresca i vivificant.
Al costat d’un riu tranquil, d’una aigua serena que es mou suaument, amb una
cançó dolça; amarada d’un aliment madur, ple d’aigua melosa, que omple
d’energia i força el camí tortuós d’una rutina diària i cansada, repetitiva i massa
quotidiana, així m’agradaria viure la lànguida mort de la llum del sol.
Per això, ara que tornen les escoles, ara que les extra-escolars m’aclaparen
intentant encaixar-les, ara que els nens ja no són tant nens, i les nenes també
creixen, ara que tornen els compromisos, les convocatòries i les reunions; per això,
ara que la meva llibertat sembla sotmesa i perduda, em paro sota una nova llum,
una que no brilla al cel, sinó prop del cor, ara corro a seure al costat d’un aigua
que no brolla de les muntanyes, sinó que banya l’esperit des del cel. Per això, ara
que entrem dins del temps que mor poc a poc, m’acosto a l’eternitat d’una
companyia primaveral i estiuenca, que m’ofereix l’esperança d’un temps càlid.
No es pansiran les fulles de la meva ànima, no es marciran les flors del meu
esperit, perquè sota una llum perenne caminaré en la fosca i alimentada d’una
aigua sempre fresca gaudiré de la perpetua llibertat de saber que la trista tardor, el
congelat hivern, la desitjada primavera o el calorós estiu són solament oportunitats
de viure al costat de Déu.

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
27-10 35è aniversari CEC.
22-10 Rebost
29-10 Betty Anka a Cerdanyola
31-10 Castanyada en família
4 i 5-11 Cimera de lideratge

LECTURES BÍBLIQUES

El Senyor és el nostre escut fort.
Dilluns: Joan, Jn 17, 1-11
Dimarts: Isaïes, Is 40,10-11
Dimecres: Salm, Sl 138,4-8
Dijous: 2 Pere, 2Pe 3,10
Divendres: 1Joan,1Jn 5,1-5
Dissabte: Salm, Sl 32,1-7
No oblidis prendre les vitamines diàries!!!

CATECÚMENS
P r o p er am e n t i n i c ia r e m c l a s s e s
Catecumenals, per les persones que
desitgin batejar-se. Els interessats en
assistir que parlin amb el

Les activitats del dijous
27 no és realitzaran.

La pregunta de l’ED
PREGUNTA MES D’OCTUBRE
Busquem un home jove
Pista 3: Acompanya i suplia aquest
líder quan li demanava. Es el
destinatari de dues cartes.
Pista 2: Col·laborador d’un líder de
l’església.
Pista 1: Era fidel al Senyor des de petit.

Castanyada en família
El proper dilluns 31 d’octubre us
proposem trobar-nos i sopar plegats.
Encendre foc, torrar castanyes, compartir
panellets, mantenir una bona conversa,
passar una estona plegats gaudint de la
companyia i l’amor dels germans.
Parleu amb el Paco A o amb el Rubén R.
Teniu temps per apuntar-vos fins el
diumenge 23.

