Pregària
∗Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Àngela, Artur, Rosa, Oscar, Anna
C, Mercè R, Núria E, Maria Cu.
∗Per les persones més grans de la comunitat.

20-6-2010

∗Pels nois i noies de la nostra comunitat.

Número 1226

∗Per les famílies, que siguin un exemple de fe, esperança i amor.
∗Per les activitats que s’han organitzat aquest mes, que siguin moments per
compartir el missatge de la Bona Nova del Crist.
∗ Per descobrir els nostres talents i posar-los al servei del Senyor.
∗Pel ministeri d’evangelització.

Benvingut!

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell
tel. 937103540

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!

HORARI D’ESTIU
Del 27 DE JUNY al 12 de setembre.

Beneficiència

Cultes
Des del 27 de juny al 12 de setembre
Culte: DIUMENGE A LES 19H

Caldera

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

15 min. abans del culte.
Lloc:Guarderia .

Senyores
Fins el mes de setembre

Corals
Al.leluia:
L’Estel:

Fins al mes de setembre

Diaques
2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.
Francesc A, 609475704;
Amadeu G, 6206030042;
Xavier N, 650439796; Marta P, 687718941;
Myriam R,676233434;

20 de juny// 27 de juny

Diaca de torn: Myriam R //Amadeu G

Jn
,5,
24

Torn de porta: Ruben R //Manel P
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

Hem arribat al final de curs, avui fem la festa de comiat.
Oé,oé,oé, COMENCEM LES VACANCES! (Crit de joia que sentirem sovint
entre els estudiants aquests dies)
Amb la festa de comiat també arriben els agraïments:
Hem de donar gràcies a Déu per:
- l’oportunitat que ens ha donat d’apropar-nos junts a la seva
Paraula.
- per l’Esperit del Senyor, que ens ha guiat i ens ajudat a entendrela i aplicar-la millor.
- per tots els germans i germanes que ens han fet de mestres i ens
ha regalat els seus coneixements i la seva experiència.
També és el moment, dels resultats, de les avaluacions, dels informes i les
notes.
Avaluar no és fàcil i autoavuar-se tampoc, per fer-ho ens hem de plantejar
algunes preguntes i fer-ne algunes reflexions:
-Hem complert els objectius que ens havíem proposat al inici de
curs? En quins aspectes hem millorat? Què hem après? Què m'agrada't?
Què milloraria pel curs vinent? Quina nota em posaria? He assolit els
objectius proposats?
Segur, que tots no hem assolit de la mateixa manera els continguts
treballats, però la set i la fam de la Paraula de Déu, d'aprendre el màxim
d’ella, ens ha fet venir amb goig i il·lusió els diumenges al mati.
És molt possible que la nostra nota sigui bona i que el Mestre ens posi un
escrit semblant a aquest: Has treballat bé durant el curs. Felicitats per
la feina feta!. però no l’acabaria aquí, gairebé segur que el continuarà
amb una recomanació que possiblement diria: Durant l’estiu continua
llegint i estudiant la Bíblia cada dia i si pots escriu el teu devocional
diari, això et continuarà ajuntant a créixer i enfortir-te
espiritualment. Alhora que et donarà energia renovada , per poder
continuar aprenen amb i dels teus companys de classe el curs vinent.
FINS AL SETEMBRE I BON ESTIU!!!!!
Si teniu noticies, comentaris, o coses que us semblin que poden ser
interessants per compartir ens ho feu arribar al mail de l’església:
fulleto@1eebs.com MOLTES GRÀCIES!

REBOST
Continuem treballant en el servei del rebost quinzenalment. La teva
col·laboració continua essent necessària. Necessitem, oli de girasol i
llegums cuits amb pots de vidre. Propera distribució: 3-7-2010

TAULER D’ANUNCIS

ALTA DE MEMBRESIA

Mirar el tauler d’anuncis hi ha molta El nostre germà Joan F i la nostra
informació. Potser hi ha coses que et germana M Teresa A, han demanat l’alta
poden interessar.
de membresia a la nostra comunitat.
CAMPAMENTS
DELEGATS CONVENCIÓ
Per joves de 16 a 25 anys informació
Els dies del 14 al 17 d’octubre a Gandia
Ujbe.ujbe@gmail.com
MINISTERI EVANGELITZACIÓ
MISIONS PER ESPANYA
ABSIDE: Nova informació
Comunicat candidats baptisme.

AGENDA
23-6 Revetlla Sant Joan

I es realitzarà la 58 Convenció de la
UEBE. Hem de pensar en els delegats. Si

hi ha algun membre interessat en anarhi que ho faci saber als membres de la
comissió pro-càrrecs.

COMIAT

27-6 INICI HORARI ESTIU 19h

El dia 11 de juny la germana Josefina

3-7: Rebost/Manteniment

Mata i Amorós, vídua d’en Benjamí
Santacana, fundadora amb ell de la Llar

Reunió d’església 18h

REVETLLA DE SANT JOAN

d’Avis de Vilafranca, va estar cridada a la

presència del Senyor. Mostrem el nostre
Hi sou tots convidats, gaudirem d’uns
condol a la família per aquesta
moments de companyonia i germanor.
separació,sabent que la gràcia del Senyor
Per més informació: Paco A
els ajudarà a superar la pèrdua.

EQUIP D’EVANGELITZACIÓ

Estem organitzant l’equip
d’evangelització, els interessats en
treballar en aquest ministeri parleu
amb l’Anna M.

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

