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
el fill d’en Paco R que ha patit un accident, 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, la Isabel i el José ; pel Pere P, pel Gori, per la Fina germana de
l’Amelia, per la Mònica, Albert nebot de Maria Cus, Jordi V.
 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..).
 Pel desenvolupament dels ministeris de : Bona Llavor, l’Escola Dominical, la
Coral. Pel Creixement de l’església.
 Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli i per les persones
que no poden expressar-se amb llibertat.
 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.

Cultes
Des de el 28 de juny fins al 13 de setembre
Culte: Diumenge 11h
Dijous : Culte de pregària Vacances d’estiu

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

Corals
Al·leluia:
L’Estel:

21 de juny de 2015
Número 1485

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!

Senyores
Vacances d’estiu. Fins el 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

Atenció pastoral
Fins el mes de setembre

Diaques

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; David R: 607268842 ;
Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;

21 de juny//28 de juny
Diaca de torn: Myriam R//Francesc A
Torn de porta: Joan F//Benjamí G
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

Sl 16,11
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Estimar és ensenyar
Si és cert que m'estimes, no posis a les meves mans
el peix que altres van pescar. A força de remar
no vull ser el teu esclau, prefereixo ser el teu germà
aixeca't, camina, ensenyem a pescar ...
Si és cert que m'estimes, no tapis els meus parracs
amb teles que altres mans van teixir i és millor
que senti jo l'orgull de veure sobre les meves espatlles
el drap que les meves mans van fer amb amor ...
Si és cert que m'estimes, no posis a les meves mans
el pa que altres van guanyar i et demano si us plau ...
que m'invitis als camps, que em donis una arada
el pa és mes saborós barrejat amb la suor ...
Si és cert que m'estimes, no tractis d'explicar-me
la història d'altres homes, difícil d'entendre
desperta'm a la vida, tu pots aixecar-me
invita'm a l'escola, ensenya'm a llegir ...
Si és cert que m'estimes i sents dins la teva ànima
la pau i l'esperança que ha posat en mi el teu Déu,
ajudeu-me a ser bo; jo anhelo tenir calma
ensenya'm el camí del bé i del mal ...
Si és cert que m'estimes, agafa'm la mà
enfronta'm a la vida, anima't a lluitar
ajuda'm a ser lliure, jo vull ser el teu germà;
que amor no és sentir llàstima, estimar és ensenyar ...
http://www.reflexionesparaelalma.net/ Jose Luís Prieto

DIACONIA BONA LLAVOR
Arriba l’estiu i comencen les vacances, però les necessitats bàsiques de les
persones seguiexen sent les mateixes i no en fan de vacances per tant continuem
amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que realitzem des de Bona
Llavor. Necessitem: Llaunes de sardines i tonyina, formatgets i cola-cao. 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. Propera distribució: 26-6

AGENDA

ASSEMBLEA

21-6 Cloenda ED//Concert de El proper 5 de juliol tindrem
primavera
l’assemblea ordinària abans de l’estiu.
23-6 Revetlla de Sant Joan
Farem balanç de com estem
desenvolupant les tasques d’enguany i
26-6 Dispositiu 2015: 18h
parlarem de les inquietuds i neguits
28-6 Inici horari d’estiu
que tenim en el nostre cor pel que fa
4-7 Rebost
al Servei al Senyor i a la seva
5-7 Assemblea d'Església, 12,30h
comunitat.
10-7 Dispositiu 2015: 18h
18-7 Rebost
24-7 Dispositiu 2015: 18h
1-8 Rebost
3-9 Dispositiu 2015: 18h

LECTURES BÍBLIQUES
La bondat del Senyor ...no té mesura.
Dll: 2 Cr 6,41Dm Sl 25 Dc: Zc 9,17;
Dj: Ro 11,22; Dv: Tt 3,4; Ds Ef 2,7

TAULELL D’ANUNCIS
Informació de:
Campaments per totes les edats.

HORARI D’ESTIU

Culte d’adoració tots els diumenges a les 11h.
Les trobades del dijous s’iniciaran el 18 de setembre

