Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: La Mercè R i el seu fill Enric, la Rosa, l’Artur,

la Julia C i l’Andreu E, la Isabel i el José, el Gori i la Feli, la Teresa Q, la Gina, la Maria
Cs, per en Dima, pel Paco A, per la Sebastiana, pel Jaime R, pel Mario LL, per Ana
Cristina jove d’en Paco R, per l’Elisabeta.
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves,
infants. Per tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.
 Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina.
 Per una humanitat formada per homes i dones que es reconeguin, es
valorin i es tractin com iguals.
 Pels ministeris i serveis a la comunitat. Especialment pel Grup dinamitzador
d’evangelització, pel treball que estant desenvolupant i el que desenvoluparan. Agraïm
la capacitat i l’oportunitat que el Senyor ens dona per servir.
 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència, esclavatge.
 Per la situació del nostre país.
 Per cada nou dia, agraint les benediccions i les oportunitats de
servir.
HORARI D’ESTIU DIUMENGE CULTE A LES 11H

Cultes
Diumenge:
Culte d’adoració 11 h
Dijous: Aturada estival, ens retrobem 19-9

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

Senyores
Aturada estival

Corals
Al·leluia: aturada estival

Número 1694

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!
1 Te 5,16-18

Bona Llavor
Cada 2 divendres al matí
Repartim roba, aliments, i conversem
Suport educatiu: aturada estival

Diaques
2n dimarts de cada mes a 2/4 de
9 de la nit.
Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Pastor: Nelson Araujo 696317485

L’Estel:
14 de juliol// 21 de juliol
Diaca de torn: Manel Puig//David R
Torn de porta: Benjamí G// Rubén R

14 de juliol de 2019

ANIVERSARIS
16 Ada A

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té les
guardis només per a tu.
fulleto@1eebs.com

Viviu sempre contents
Pregueu constantment
en tota ocasió doneu gràcies, que
això és el que Déu espera de vosaltres
en Crist Jesús.
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

TEMPS PER DONAR GRÀCIES

Compartit per Marga Montfort
Butlletí El Candelero EEB Binefar

Déu, gràcies per la teva infinita misericòrdia, per estimar-me com m'estimes, per
la gràcia que em concedeixes en Jesús d'acostar-me confiadament al teu Tron i
rendir-te el meu cor, els meus desitjos, les meves angoixes i les meves
necessitats. Gràcies perquè encara que he pecat sé que en el nom de Jesucrist,
puc tenir la certesa que tu m'estàs escoltant i m'estàs omplint amb la teva Divina
Presència. Gràcies per la neteja i la puresa que estàs donant al meu cor, gràcies
per perdonar els meus pecats, gràcies per concedir-me l'honor de confiar en tu,
de creure en tu, de posar la meva fe en tu; gràcies per ensenyar-me cada dia a
ser com tu, gràcies per fer-me veure el pecat i permetre anhelar la teva voluntat.
Gràcies Senyor per la meva vida, per l'aire que respiro, pel que tinc, pel que sé i
pel que sóc; gràcies pels meus éssers estimats, per tot els que fan part de mi.
Quantes vegades Senyor em beneeixes al dia? I quantes vegades t’agraeixo
veritablement? Aquest és el moment per donar-te les gràcies Senyor per tot allò
que m'has donat al llarg de la vida, gràcies per donar-me el privilegi d'haver
estat cridat per tu, gràcies per haver-te fixat en mi, amb tantes imperfeccions
com les que tinc; gràcies per la teva fidelitat, pel teu gran amor, per la teva
gràcia i el teu poder en la meva vida. Gràcies per cadascuna de les
benediccions que, des d'abans de formar-me en el ventre de la mare, ja havies
apartat per a mi.
Gràcies Senyor per ser el meu Amo, el meu Senyor i el meu Protector. Gràcies
per donar-me l'alè que necessito per tirar endavant, gràcies per enfortir-me en
el teu amor, en els camins i en la teva voluntat. Gràcies perquè t'has proposat
aconseguir en mi coses inimaginables.
Gràcies per tots els moments d'aquesta vida, goig, benedicció i poder que
m'esperen al teu costat; gràcies per les obres meravelloses que fas en mi i
també a través del meu, gràcies per utilitzar-me i fer-me part de la nòmina del
Regne del cel, gràcies per escollir-me, gràcies per confiar en mi.
Gràcies per ser el meu Déu de pactes, el meu Senyor, Gloriós, Poderós,
Omniscient i Fidel; gràcies per tenir el control de la meva vida, gràcies per
encarregar-te de tot el que fa part de mi; gràcies pel meu passat, el meu present
i el meu futur. Gràcies Déu, per TOT en el nom de Jesús. Amén.

A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones. Ens
sentim agraïts per la vostra col·laboració, recolzament i suport en
oració, però necessitem mans, us necessitem els dijous i els
divendres. Propera distribució: 19-7
http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

BON ESTIU!
19-7/ 6-9 / 20-9 Rebost
15-9 Inici ED i Culte a les 18h
27al 29 del 9 40 è Convenció UMMBE
17 al 20 del 10 Convenció UEBE
7 al 9 del 11 The Global Leadership
Summit
Informació detallada al taulell

Desitgem que l’estiu
sigui un temps de
moltes benediccions.
És temps de relaxació, llegir més,
escoltar música, visitar altres
comunitats. Ja sabeu que aquí ens
agrada compartir. Envieu fotos dels
llocs que visiteu, si ens voleu
recomanar un llibre, o una música que
penseu que pot ser edificant ens ho feu
Tu tens influencia i l’habilitat saber al mail del full o de l’església i
d’impactar positivament en el teu sobretot, si visiteu una altra comunitat
doneu salutacions de la1eebs i envieu
entorn i en el món.
No importa on influeixis– a la teva alguna foto.
família, escola, treball o església–
quan et compromets a créixer en
lideratge, tothom al teu voltant
guanya! Inscripcions abans del 31
de juliol preu reduït. Terrassa, EE
amb Liliana Fernández
Unida, 8-9 del 11
www.global-leadership.es

CONVENCIÓ
Del 17-20 d’octubre es
realitzarà
la
(67è)
convenció de la UEBE,
amb el lema “Esglésies Saludables”
Enguany 4 dies de programa: dijous
nit de pregària, divendres
d’administració dissabte de
formació/evangelització i diumenge de
comunió. Lloc:Hotel Gandia Palace

LECTURES BÍBLIQUES

Més feliç es ent i és, el que dona que el que rep
Dll: Lc 12,33-34
Dm: Pr 14,21
Dc: Pr 15,27Dj: Lc 12,15
http://uebe.org/inscripcion-convencion-2019/ Dv: He 13,5 //Dss: Pr 23,4-5
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

