Pregària
∗Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Àngela, Artur, Rosa, Oscar,

Anna C, Mercè R, Núria E, Núria P.
∗Per les persones més grans de la comunitat.

23 de maig 2010

∗Pels nois i noies de la nostra comunitat.

Número 1222

∗Per les activitats que s’han organitzat aquest mes, que siguin moments

per compartir el missatge de la Bona Nova del Crist.
∗ Pels diferents ministeris de la comunitat i els seus responsables.
∗ Per les esglésies de SBD.

Cultes

Al.leluia: Diumenge a les 8 del vespre
L’Estel: Diumenge a 2/4 d’1 del migdia

Dijous a les 2/4 de 7 de la tarda.

Beneficiència
-Repartim roba i aliments
- Esmorzem
-Classes de català i cuina
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí

Diaques

Caldera
Grup de pregària

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

Diumenge: Escola Dominical a les 11 del matí
Culte de predicació a les 6 de la tarda
Dijous: Culte de pregària a les 8 del vespre

Corals

Benvingut!

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell
tel. 937103540

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.

Francesc A, 609475704;
15 min. abans de l’Escola Dominical i del
Amadeu
G, 6206030042;
culte.
Xavier N, 650439796; Marta P, 687718941;
Lloc:Guarderia .
Myriam R,676233434;

23 de maig//30 de maig

Diaca de torn: Marta P//Amadeu G
Torn de porta:Ruben R//Manel P

ANIVERSARIS:
24 Joel R
25 Neus C
28 Marc H

Proverbis 17,6
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

Avui, us porto un bocí petit del llibre de la Mercè Company “La història de l’Ernest”,
en aquest fragment, la mare de la història explica a l'Ernest, el seu fill que acaba de
fer sis anys quina és la feina dels pares i les mares i ho fa d’una manera tant senzilla i
tendra que ho vull compartir amb vosaltres:

REBOST
Pels dies 11 i 12 de juny necessitem voluntaris per la campanya “Omplim el
rebosts”. Interessats parlar amb Angela R o l’Anna M. Continuem treballant
en el servei del rebost quinzenalment. La teva col·laboració continua essent
necessària. Propera distribució: 5-6

TAULER D’ANUNCIS

PREGUNTA DE L’ED

Mirar el tauler d’anuncis hi ha molta
informació. Potser hi ah coses que et
poden interessar.

PERSONATGE BÍBLIC mes de juny

CAMPAMENTS
COMPASSION:Yo soy Haiti.
ABSIDE: 2n viatge a Haití
MINISTERI EVANGELITZACIÓ

consagrat a Déu.

3a Pista: Sobre el seu cap no passarà
mai la navalla, ja que el noi ha de ser
2a Pista: La seva mare era esteril, i

I

MISIONS PER ESPANYA
60 aniversari Església Barceloneta

AGENDA
23-5: Dia de la família
29-5: Assaig dia de la música
30-5: Dia de la música
5-6:Rebost/ Manteniment.
6-6: Excursió ED a Togores 10h15’
20-6: 11h Cloenda Escola Dominical
18h Culte– testimoni
23-6 Revetlla Sant Joan

27-6 HORARI ESTIU 19h

ATENCIÓ PASTORAL
Telèfon per contactar amb el pastor
Melero: 630113463.

gràcies al Senyor, va concebre’l.
1a Pista:El nostre heroi va casar-se amb
una filla dels filisteus.
RANKING TAULELL D’ANUNCIS

RECOLLIDA DE MATERIAL
ULTIM DIA PER LA RECOLLIDA DE
MATERIAL i aportació econòmica
Missions internacionals UEBE Guinea.
Responsable Myriam R.

OPERACIÓ
El passat dilluns 17 la germana Núria
P
va
ser
intervinguda
satisfactòriament a l’hospital de
Terrassa.

Ja

és

a

casa

seva.

Continuem pregant per la seva
ràpida recuperació.

Si teniu noticies, comentaris, o coses que us semblin que poden ser
interessants per compartir ens ho feu arribar al mail del fulletó:
fulleto@1eebs.com MOLTES GRÀCIES!

