Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Mercé R i el seu fill Enric, per la

Rosa, per l’Artur, l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà, per en
Juan i en Pablo fills d’en Paco R, per la Sara germana de la Raquel, per la Rosa
cunyada de la Lydia G, per la Julia C i l’Andreu E, la Magdalena, la Marcelina,
per la Teresa Q, la Isabel i el José G, pel Gregori P, Paco A.
 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 aquells germans que passen per moments difícils que sentin el Senyor al seu
costat i que ens hi trobin a nosaltres.
 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que
s’han distanciat del Senyor. Per aquells que ens agradaria que trobessin al Senyor.
( pares, mares, germans..).
 Agrair al Senyor poder celebrar l’aniversari i el testimoni d’aquells que ens han
precedit. Per aquest any de celebració i testimoni. Pel grup organitzador.
 Per l’equip de joves disposats a fer el Casal.
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per
aquests que estem vivim com a congregació.

Cultes
Del 22 de juny al 7 de setembre
Culte d’adoració: Diumenge 11h
Culte d’oració: Vacances del 20-6 al 11-9

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

Número 1435

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!
Que el vostre cor no s’inquieti;
confieu en Déu,

Senyores

confieu també amb mi.

Fins el mes de setembre

Bona Llavor

Atenció pastoral
Fins el mes de setembre

L’Estel:

Diaques

C/Domenech i Muntaner, 40
08205 Sabadell

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem
Dimarts a les 17h, classes de conversa
Fins el mes de setembre
Dijous a les 5h30’ suport escolar

Corals
Al·leluia:

6 de juliol de 2014

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; Amadeu G: 619120077 ;
Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;

6 de juliol//13 de juliol
Diaca de torn: Myriam R//Xavier N
Torn de porta: Joan F//Ruben R

ANIVERSARIS

7 Maruja M, 10 Joan O,
12 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

Jn 14,1

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

Un Remei sense efectes secundaris

Raquel Reginaldo

Quan tens algun trastorn físic, vas al metge i et recepta capsules, pastilles o
xarops. Si llegeixes el prospecte no te’n prendries cap, des d’un simple i lleuger
trastorn digestiu fins a morir-te hi ha un munt de possibilitats, la majoria greus.
Ja comença dient: “Com tots els medicaments pot tenir efectes secundaris,
encara que no tothom els pateix. Que m’ho diguin a mi!, molts cops ha estat
pitjor el remei que la malaltia, però clar, els has de prendre.
Només hi ha un Metge, que et pot curar molts mals i els seus remeis no tenen
cap afecta secundari, tot el contrari, et cura mals que els altres no poden i el
que curen ho curen del tot, i son els pitjors que hi poden haver, les malalties de
l’anima i el cor: els mals espirituals.
Si et pesa la consciencia per les coses que has fet, pensat o dit, l’apòstol Joan
ens diu: “Si reconeixem els nostres pecats, és prou fidel i equitatiu per a
perdonar-nos els pecats i deixar-nos nets de qualsevol iniquitat.” (1ª Joan 1:9)
“La sang de Jesús, el seu Fill, ens deixa nets de tot pecat” (1 Joan 1:7)
Si et fa mal el cor, per les càrregues del mal, crisis, terrorisme, Jesús ens diu:
“Us deixo la pau, us dono la meva pau. No us la dono com el món la dóna.
Que el vostre cor no passi ànsia ni tingui por. (Joan 14:27)
Si el tens compungit, inquiet: Jesús diu: “Que el vostre cor no s’inquieti; confieu
en Déu, confieu també en mi.” (Joan 14:1)
Si t’has extraviat i no saps per on tirà, Jesús diu: ”Jo sóc el camí, la veritat i la
vida; ningú no arriba al Pare, si no és a través de mi” (Joan 14:6)
Si et sens deshidratat, anèmic, i afamat, Jesús ens diu: “Jo sóc el pa de vida, qui
ve a mi no tindrà fam; qui creu en mi no tindrà set mai més” (Joan 6:35)
Si et sens presoner, lligat pels problemes d’aquest mon, Jesús diu: “Si
persevereu en la meva paraula sereu realment deixebles meus; coneixereu la
veritat i la veritat us farà lliures” (Joan 8:31-32)
Si et sens afeixugat i trist, Jesús ens diu: “Veniu a mi tots els qui esteu abatuts i
afeixugats, que jo us donaré repòs (Mateu 11:28)
Si al teu voltant tot és foscor, Jesús diu: “Jo sóc la llum del món; el qui em
segueix no caminarà a les fosques, sinó tindrà la llum de la vida” (Joan 8:12)
Si et sembla que tens l’anima morta: Jesús ens diu: “Jo soc la resurrecció i la
vida; qui creu en mi, encara que mori viurà.” (Joan 11:25)
Aquest és el remei del nostre cor i la nostra anima: El metge és Déu, el remei,
Jesús i la paraula del Senyor, la Bíblia. És eficaç i gratuït, la dosis no té mesura,
en pots prendre tan com vulguis o necessitis, quant més millor. Si l’acceptem i
ens el “prenem” cada dia de la nostre vida: no té data de caducitat. Ens

sentirem una persona nova, espiritualment sana i feliç. Ara com tots els
medicaments, perquè faci efecte l’hem d’acceptar i “prendre’l, sinó no et trobaràs
bé, i en aquest cas, quan es passi a la presencia del Senyor, el medicament haurà
caducat, i no ens haurem guarit. El mal ja és per tota l’eternitat.

DIACONIA BONA LLAVOR
Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que es realitzar des de Bona
Llavor. Gràcies per la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració que tant necessitem
per continuar realitzant aquest ministeri en aquests moments tant complicats per a moltes
persones. Necessitem: tonyina, formatgets, oli de gira-sol, brou de carn, o peix, cacao en
pols per la llet. Propera distribució: 19-7
Es necessiten mans pel programa d’ajut especial per les famílies amb nens/es. Dia de
preparació de lots (170) a l’agenda
Dies i hores de lliurament 9-7; 23-7; 3-9;
Continuem pregant pels serveis de Bona llavor, pels voluntaris/aries i els usuaris tant petits
com grans.

AGENDA
6-7 Reunió d’església 12,30h
8-7 Preparació de lots 17,30 a 20
9-7 Dispositiu alimentació infantil
19-7 Rebost
22-7 Preparació de lots 17,30 a 20
23-7 Dispositiu alimentació infantil
26-7 Rebost
2-9 Preparació de lots 17,30 a 20
3-9 Dispositiu alimentació infantil

PER UN BON ESTIU
MIREU EL TAULELL D’ANUNCIS

LECTURES BIBLIQUES

NECESSITEN EL NOSTRE AJUT
La Residència Infantil Emmanuel. Li han
disminuït molt els donatius i els hi és molt difícil
afrontar les despeses mensuals. Estan confiats
amb l’ajut del Senyor però ens demanen que
preguem per ells i si podem fer alguna
aportació econòmica.
Cuenta bancaria: Barclays Bank: ES19 0065
0113 2100 0106 2954
o en la cuenta: Catalunya Caixa: ES66 2013
0217 8702 0000 3088
Llar d’avis de Vilafranca també està passant per
uns moments difícils , i ens demana que els
tinguem presents en les nostres pregàries, té
dificultats per emplenar les places i estant patint.

Un enfoc equivocat, sovint és la causa d’un fracàs
Dll: Fl 3,14 Dm: Js 1,7; Dc: Lc 9,26;Dj: Dt 4,29 Dv: Dt 5,32
Ds: Sl 32,8

