Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: La Mercè R i el seu fill Enric, la Rosa, l‟Artur,

l‟Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà, la Rosa cunyada de la Lydia G, la
Julia C i l‟Andreu E, la Marcelina, la Isabel i el José; el Gori i la Feli, la Mònica, la Teresa Q,
la Gina, Paco R i Roser, Miriam S (Lleida), la Maria (àvia d‟en Joan ),la Fina, la Maria Cs,
pel Mario LL, Rake V, Biel H (net Pascual i Amelia)
 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 nous responsables dels ministeris. Per la missió de la nostra comunitat.
 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 nou enviament
 Per les persones que viuen la destrucció i la pèrdua.
 Per cada nou dia

Cultes

5 de març de 2017
Número 1573

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 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 ; Eva Ll 679124234
?
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5 de març// 12 de març
Diaca de torn: Francesc A//David R
Torn de porta: Benjamí G//Rubèn 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

Pr 17,6
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d‟Entitats Religioses amb el número 015806

PARLEM D‟UN LLIBRE

Dorcas Orengo
“Un verano en Villa Fe” és el

Un verano en Villa Fe. José Luís
Navajo 2016. Casa Creación.

darrer llibre de José Luis
Navajo, escriptor, conferenciant
i pastor evangèlic en una
església de Madrid.
Villa Fe és una casa enmig del
camp, on un nen es veu obligat
a passar un estiu amb els seus
avis. Els avis li han posat aquest
nom, que tant estranya el nen,
perquè realment és un lloc on es
viu la Fe veritable. És una
novel·la que ens parla de com
un nen aprèn el valor de la Fe a
través de l‟exemple que veu en
la vida dels seus avis. I això és
molt important perquè tal com
diu el propi autor “Los niños
aprenden lo que ven mucho
mejor que lo que oyen. Es más

fácil seguir huellas que obedecer ordenes”.
Aquesta és una novel·la ideal per a qualsevol edat. Els nens es poden
sentir identificats amb el protagonista que primer creu que passarà un llarg
i avorrit estiu sense televisió ni amics però que mica a mica veurà com no
hi ha res millor que l‟amor i la Fe amb que viuen els seus avis.
D‟altre banda, la seva lectura és fàcil i àgil. Està estructurada en capítols
curts, cada un d‟ ells encapçalat per una cita. Algunes d‟aquestes cites són
bíbliques i d‟altres prou conegudes o d‟autors famosos i que segur ens
faran pensar. Només us vull deixar una d‟elles que m‟agrada
especialment: “Las promesas de Dios son como las estrellas, cuanto más
oscura es la noche, más fuertemente brillan.” (de David Nicholas).

Continuem des de Bona Llavor treballant en el servei a les persones. Ens
sentim agraïts per la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració,
però si TENS UN PARELL D‟HORES A LA SETMANA PER COMPARTIR,
parla amb l'Àngela o La M Antònia. Propera distribució: 11-3-17

AGENDA
10-3 Reunió responsables de ministeris
20,30
11-3 Rebost
18-3 Reunió administrativa UEBC Girona
19-3 Participació Culte de la Tarda Ismael
Gramaje
25-3 Rebost
8-4 Culte Unit Esglésies SBD a la
E.Reformada a les 19h
11-4 Culte Unit esglésies baptistes EEB
Redemptor a les 20h
23-4 Lliurament premis concurs literari i
sopar a l„EEB Del Redemptor

LECTURES BÍBLIQUES
Maneres d'il·lustrar l‟Esperit Sant
Dll: (Mateu) Mt 3,16 Colom
Dm: (Fets) Ac 2.3 Foc
Dc: (Lluc) Lc 4,18 Oli
Dj: 2 Co 1,22 Segell
Dv: (Joan) Jn 4,14 Font
Ds: Ac 2,1-2 Vent
Ens hem de revestir d‟Ell. Lc. 24,49.

La pregunta de l’ED
RESPOSTA MES DE FEBRER
UNA DONA: LA SAMARITANA

PREGUNTA MES DE MARÇ
BUSQUEM UN ALTRA DONA
Pista 1: És una dona estrangera, no
jueva.
Participar en el concurs de l‟escola
dominical ens obra noves finestres de
coneixement de la Paraula.
Animeu-vos a participar.

CONCURS LITERARI
L'Església veïna del Redemptor,
organitza un concurs literari per Sant
Jordi en el qual ens conviden a
participar. El Tema : La PAU. L‟escrit
pot ser presentat en català o en
castellà, les bases us les donarem
properament, encara no ens han
arribat. El dia 23 hi ha la Gala del
lliurament de premis. Més informació
en Paco.

