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

l’Elisabeta i la seva família, la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina, la Isabel i el José; el Gori i
la Feli, la Teresa Q, la Gina, la Maria Cs, per la petita Valentina, la Cristina.
 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: persones grans, joves, infants. Per tots aquells

(fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.
 Pels ministeris i el servei a la comunitat i a la ciutat. Pel concert de la Coral a Premià.
 Per la nostra comunitat, cada un dels serveis, ministeris i les persones que els desenvolupen,
i els nous reptes que el Senyor té preparats per nosaltres.
 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, violència i esclavatge.
 Per la situació del nostres país.
 Per cada nou dia, agraint les benediccions que ens aporta.

Senyores

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

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.
Diumenge a les 20h

L’Estel:

Diaques

Bona Llavor
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem
Suport educatiu: Tornem al 5 d’octubre

Atenció pastoral

Corals
Al·leluia:

Dijous a les 6 de la tarda

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.
Francesc A: 609475704; Eva Ll 679124234;Albert M 657601050
Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;

7 de gener// 14 de gener
Diaca de torn: Francesc A//David R
Torn de porta: Benjamí G// Ruben R

7 de gener de 2018
Número 1615

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!

Encomana al Senyor el
que emprenguis i els
teus projectes
arribaran a bon fi.
Pr 16,3

ANIVERSARI
8 Ivan C A

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

Per aquest any demano...

Yolanda Tamayo

Despentinada pel vent, intenta arreglar els seus cabells amb tremoloses
mans, mans de dona que encara sense por de res, fimbren com les
tremoloses fulles davant la tempesta.
Davant d'ella es desperta un nou any, un horitzó gens llunyà es revela
concedint-li l’oportunitat de seguir existint per un espai imprecís de temps.
Per no caure de cara davant la nostàlgia que li suposa haver de recordar els
traços alegres de tants anys viscuts, pren un full de paper i anota amb
elegant cal·ligrafia un inventari d'idees o més aviat de desitjos per a l'any
que ve a emergir.
Sap que a la seva edat és una gosadia pretendre fer plans a llarg i curt
termini, el Crepuscle és cada vegada més proper, la vida s'extingeix a
passos de gegant.
En la seva extensa travessia ha après a ser pràctica, a mirar amb actitud
positiva allò que davant seu es despulla. Condecorada d'anys es proposa
un cop més; potser l'última, endolcir el seu present amb un llistat elaborat
des del cor i ple de bons propòsits per al nou any.
En el paper blanquinós, les lletres vestides de blau comencen a dansar.
Per a l'any nou em demano:
• Ulls nous amb els quals veure allò que altres no veuen.
• Mans lleugeres a donar encara que quedin buides.
• Frases que abocar en els que necessiten sentir alguna cosa més que
paraules.
• Orelles disposades a escoltar el que altres han de dir.
• Valentia per fer front als temors que em sotgen i paralitzen convertint-me
en un ésser apocat.
• Empatia per poder posar-me a les sabates d’altres i així caminar deixant
de banda les crítiques.
• Oferir-sense objeccions, ometent els retrets, estenent les meves velles ales
per alçar el vol arribant allà on Déu em vulgui fer arribar.
• Seguir defensant la fe com a bandera alçada en un decrèpit castell que
després de moltes envestides encara no ha estat enderrocat.

• Vivificar el meu caminar diari i comprendre el necessari que és fer una
parada en el camí.
• Dedicar temps a estar a soles amb Déu, aprendre en el transcurs relaxat dels
dies el meravellós de ser una perla escollida.
• Bressolar dins del meu pit la dolça sensació de saber que sóc peregrina en
aquesta terra i que el cel és per sempre.
A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones i t’ofereix
algunes oportunitats per desenvolupar els teus dons, parla amb
l'Àngela o M. Antònia. Un cop acabada la campanya de Nadal,
comencem amb la de REIS, necessitem joguines. Ens sentim agraïts
per la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració. Us
necessitem, TU ETS NECESSARI. Propera distribució: 13-1

LECTURES BÍBLIQUES
13 –1 Rebost /Concert a Premià
21-1 Participació culte 18h d’en Javier
Iglesias, estudiant de l’IBSTE
27-1 Rebost
28-1 Participació culte 18h d’en Ruben

Mirant al futur.

Gramaje, pastor de Manlleu
3-2 Assemblea d’església a les 18 h

Dll: Ez 1,1 i 2,1-3. / 8.1-4 //

Informació detallada al taulell

La pregunta de l’ED

RESPOSTA MES DE DESEMBRE
Busquem dos homes
i els hem trobat:
Josué i Caleb. Nm13 i 14
PREGUNTA MES DE GENER
Busquem un animal
PISTA 1: Al seu amo li van demanar
que fes una cosa molt especial a canvi
de diners i honors

Tres imatges:
VISIÓ
Déu ens mostra la meta:
Dm: Fets 2,17-21 i 1 Co.12,1-5//
PRO-VISIÓ
Déu ens referma la seva ajuda
Dc:1 Sa 22,10 //
Dj: 2Cr 31,9-10.//
DI-VISIÓ
Ens avisa del gran perill.
Dv: Rm 16,17-19 //
Dss: 1Co 1,10-17 // Tt 3,8-11//

