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

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: Secretaria.

L’Estel:

Diaques

Fins el mes de setembre

Bona Llavor

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

Corals
Al·leluia:

Senyores

Atenció pastoral
Fins el mes de setembre

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;

27 de juliol//3 d’agost
Diaca de torn: Myriam R//
Torn de porta: Benjamí G//Lliure disp

ANIVERSARIS
31 Myriam 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

Número 1438

C/Domenech i Muntaner, 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!

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

Efesis 2. 8-10

Cultes

27 de juliol de 2014

És per la gràcia
que heu estat salvats
per mitjà de la fe!
I això no ve de vosaltres:
és un do de Déu.
No és fruit de les obres,
perquè ningú no pugui
gloriar - se'n.
Som obra seva:
Déu ens ha creat en Jesucrist,
i ens ha destinat
a realitzar les bones obres
que ell mateix havia preparat
perquè visquéssim
practicant - les.

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.
 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. 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.
 Pels ministeris de Bona Llavor. Per l’equip de joves disposats a fer el Casal.
 Per la Llar d’avis de Vilafranca i la Residencia Infantil Emmanuel
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per
aquests que estem vivim com a congregació.

Ens hem de preparar?

Àngela Raurell

El món i els moments que ens han tocat viure, ens proporcionen coses
bones i coses dolentes. Com a creients en el Crist tenim el deure de fer-ne
lectures i a interpretar-les per tal de treure’n lliçons i aplicar-les en allò
que puguem per millorar les nostres vides.
De ben segur que la notícia de les gairebé 300 persones que van morir
en l’avió de Malaysia aerlines abatut per un míssil a Ucraïna ens ha
colpit, entristit i preocupat a tots; és una tragèdia més sense explicació
que ens fa més palesa la fragilitat de l’ésser humà i la manca de control
que aquest té del seu present i del seu futur davant d’esdeveniments
aliens siguin del tipus que siguin i que, potser, ens porta a preguntar-nos
quantes persones d’aquell vol estaven realment preparades per passar a
la presència del Senyor. Coneixem que hi havia un bon nombre de
científics i investigadors del VIH i la Sida que anaven a un Congrés sobre
aquesta malaltia i que entre ells hi havia Joep Lang que va dedicar més
de 30 anys de la seva vida a la investigació sobre aquest virus i era
conegut per defensar l’accés a tractaments més barats en països pobres.
Podem pensar que, almenys, aquestes persones havien fet un bé a la
humanitat i que Déu això ho haurà tingut en compte alhora d’acollir-los.
Crec que està bé que contemplem aquesta possibilitat per què això ens
aporta una mica de tranquil·litat davant de tant desgavell, però aquesta
no deixa de ser una mirada humana a través de la qual valorem l’abast
de les obres fetes per les persones per sobre d’altres virtuts més discretes.
Precisament ahir matí amb uns germans vam parlar sobre si canviaríem
en alguna cosa la nostra actitud o faríem alguna cosa especial si
sabéssim que aquell era el nostre darrer dia. Alguns vam estar d’acord en
que potser no caldria fer res més del que fem cada dia ja que els nostres
pensaments i accions han de contenir en tot moment la bona voluntat i la
bona intenció que una vida de creient ens indica i ens procura, admetent i
corregint totes les errades que degut a les febleses humanes cometem.
Potser us pot semblar un xic pretensiós però jo penso que es deia de cor i
us ho deixo com a possible motiu per a reflexionar.
Com he dit abans, totes les coses que ens passen ens conviden i ens
obliguen a estar en una permanent reflexió de la nostra condició com a
humans. Afortunadament, en la pregària trobem el nostre confort, en la
Bíblia les respostes i en els germans el debat adequat per créixer.

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: 16-8
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: 3-9;
Continuem pregant pels serveis de Bona llavor, pels voluntaris/aries i els usuaris tant
petits com grans.
Aquesta setmana s’ha realitzat la preparació de l’espai i el lliurament dels lots especials,
tot s’ha desenvolupat de manera satisfactòria.
Agraïm la col·laboració dels germans i la dels voluntaris. Us esperem per la propera.

AGENDA
16-8 Rebost
1 al 5 –9 Petit Casal
2-9 Preparació de lots 17,30 a 20
3-9 Dispositiu alimentació infantil

PER UN BON ESTIU



COMPARTIM
Si marxes durant una temporada, recorda que
pots trobar el fulletó penjat a la pàgina web de
l’església, però si el vols rebre, envia un mail al
fulletó.

MIREU EL TAULELL D’ANUNCIS:

Vols compartir alguna cosa interessant amb els
teus germans/es o ens vols enviar una

Campaments per totes les edats
Cursos de formació

salutació, o una foto, no ho dubtis, utilitza el
fulletó!!!

LECTURES BIBLIQUES
Tot allò que té valor també té un preu.
“Disciplina”.
Dll: Sl 143,10 Dm: Pr 13,24;
Dc: Pr 19,18;Dj: Pr 22,6 Dv: Jr 10,24
Ds: Ac12,6-8

VOLUNTARIS
Necessitem voluntaris de 1 al 5 de setembre
per ajudar als monitors de les activitats del
Casal que es farà de 10 a 12,30h. Poseu-vos
en contacte amb l’Angela R

