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, Sonia i Joan F, i Marta P V.
 Per totes les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, infants.
Per tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.
 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.
 Pels nous responsables. Pels diaques.
 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 i les oportunitats de servir.

Cultes

Senyores
Dijous a les 6 de la tarda

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: dijous 17,30 a 19 h

Al·leluia: Diumenge a les 20h
L’Estel:

Diaques

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!

Per tant, esforceu-vos
i no deixeu afeblir les
vostres mans, perquè
la vostra obra serà
recompensada.

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 ;
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Atenció pastoral
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2n Cròniques 15:7

4 de març//1 de marc
Diaca de torn: Eva LL//Albert M
Torn de porta: Bemjamí G// Ruben 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

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

Fins aviat, Billy Graham

OPINIÓ | Ventijol suau | per Guillem Correa,
pastor a Barcelona i secretari general del CEC |

El nostre germà i pastor Billy Graham,
d’origen estatunidenc, ha passat a la
7-11-1918
presència del Senyor a l’edat de 99
21-2 2018
anys. El pastor Graham ha estat una de
les figures més rellevants de la història del protestantisme del segle XX no
només
als
Estats
Units,
sinó
a
nivell
mundial.
A més a més Billy Graham ha estat una de les figures més conegudes i
populars del protestantisme a nivell mundial. La majoria de nosaltres el
coneixem per la seva voluntat, i pel seu compromís, en la proclamació
del missatge de Jesús. Milions i milions de persones de tot el món han
escoltat directament dels seus llavis que Jesús ens estima i que en Jesús
hi ha salvació i vida eterna.
Però Billy Graham també va ser un home que va construir ponts de
diàleg en tots els països que va visitar. La seva va ser una mirada
estratègica per aplegar la Comunitat Protestant, tant des del punt de
vista de la missió com des del punt de vista teològic.
Les diferents trobades internacionals de pastors i dirigents evangèlics,
que va impulsar per fomentar la missió juntament amb el Pacte de
Lausana -pacte per reforçar la unitat teològica protestant a nivell
internacional-, van canviar tota una manera de fer que fins aleshores
havia presidit l’expansió del protestantisme per arreu.
Billy Graham mai va poder estar entre nosaltres però el seu fill, Franklin
Graham, ens va visitar quan va impulsar el “Festival de l’Esperança” de
Barcelona els dies 1 i 2 de maig de l’any 2015. Tot un esdeveniment
gairebé irrepetible.
M’agrada com diuen que Billy Graham va encarar la seva pròpia mort:
“Si un dia us diuen que he mort no en feu pas cas, senzillament he
canviat d’adreça”.

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. Ens sentim agraïts per la vostra col·laboració, recolzament i
suport en oració. Us necessitem, TU ETS NECESSARI.
Propera distribució: 10-3

La pregunta de l’ED
4-3 Culte a les 18h.Predicació de la
Paraula a càrrec d’en Francisco
Melero.
4 al 11 del 3 Setmana de pregària
Esglésies pregant per esglésies.
9-3 Trobada responsables de
ministeris
10-3 Rebost
18-3 Culte a les 18h.Predicació de la
Paraula Amparo Montagut pastora de
l’església de Permià
24-3 Rebost
25-3 Culte a les 18h.Predicació de la
Paraula Ismael Gramaje, pastor de
Barceloneta
27-3 Culte unit de setmana santa.
1-4 Culte de resurrecció 11h.
Predicació de la Paraula Francisco
Melero.
Informació detallada al taulell

LECTURES BÍBLIQUES
Estem preparats per la vinguda de
Crist?
Dll:1Jn 3,2-3//Dm: 1Te 4,18//
Dc:1 Jn 2,28// / Dj: 2 Pe 3,11-12//
Dv: 1Co 15,51-52/Dss Tt 2,13-14 //

RESPOSTA MES DE FEBRER
Busquem dos germans
Efraïm i Manasses (Gn 48)
PREGUNTA MES DE MARÇ
Busquem dos homes
PISTA 1: Un era molt fidel al Senyor i
predicava l’evangeli
ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!!

CONCURS LITERARI
L’església veïna del
Redemptor,
com
l’any
passat
organitza un concurs
literari aprofitant la Diada de Sant Jordi
i ens conviden a participar. El tema
proposat per enguany és “El sentit de la
vida”. Properament us informarem de les
bases i del dia del lliurament de premis.
APA JA PODEU COMENÇAR!!

CULTE UNIT
.El dimarts 27 d’abril tindrem el culte unit
de setmana santa de les esglésies
Baptistes de Sabadell, a la nostra església
un bon moment per compartir amb
germans i germanes que estimem.

