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

25-7-2010

∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.

Número 1231

∗ Per les famílies que passen temps difícils: Jonathan i Cristina,...

Benvingut!

∗ Pel ministeri d’evangelització.
∗ Per les famílies de la comunitat que inicien el període de vacances, que sigui
un temps de repòs i benedicció.

HORARI D’ESTIU

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

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!

Del 27 DE JUNY al 12 de setembre.
Culte a les 19h

Caldera

Beneficiència

15 min. abans del culte.
Lloc:Guarderia .

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

Senyores
Fins el mes de setembre

Diaques

Corals
Al.leluia:
L’Estel:

Fins al mes de setembre

Atenció pastoral
Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.
Francesc A, 609475704;Amadeu G,
620603042;
Xavier N, 650439796; Marta P, 687718941;
Myriam R,676233434;

25 de juliol//1 d’agost

Diaca de torn: Xavier Nouviles
Torn de porta: Lliure disposició
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!

M’imagino el Senyor sempre al davant meu,
perquè si ell està al meu costat no trontollaré.

Salm 16,8

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

ENCARA QUE NO...
Encara que no escriguis llibres, ets l’escriptor de la teva vida.

REBOST

Encara que no siguis Miquel Angel, pots fer de la teva vida una obra d’art.
Encara que no siguis un entès en cinema , ni de càmeres, la teva existència
Encara que cantis desafinant, la teva existència pot ser una bonica cançó,

Fins a finals de juliol continuarem treballant en el servei del rebost quinzenalment.
Durant el mes d’agost farem vacances. La col·laboració de tots/es continua essent
necessària. Necessitem xocolata amb pols per la llet i llegums cuits amb pots de
vidre. Propera i última distribució per vacances: 31-7

que qualsevol famós compositor envejaria.
Encara que no entenguis de música, la teva vida pot ser una magnífica

AGENDA

pot transformar-se en un film bellíssim amb Déu de productor.

simfonia que els clàssics respectarien.
Encara que no hagis estudiat en una escola de comunicacions, la teva vida
pot transformar-se en un reportatge model.
Encara que no tinguis gran cultura, pots conrear la saviesa de la caritat.
Encara que el teu treball sigui humil, pots convertir el teu dia en oració.
Encara que tinguis quaranta, cinquanta, seixanta o setanta anys pots ser
jove d’esperit.
Encara que les arrugues ja marquin el teu rostre, val més la teva bellesa
interior.
Encara que els teus peus sagnin en els entrebancs i pedres del camí, el teu
rostre pot somriure.
Tot i que les teves mans conservin les cicatrius dels problemes i de les
incomprensions, els teus llavis poden agrair.
Encara que les llàgrimes amargues recorrin el teu rostre, tens un cor per
estimar.
Encara que no ho comprenguis en el cel tens reservat un lloc...
TOT, TOT, ... depèn de la teva confiança en Déu i del teu interés a SER un
digne fill SEU.
La nostra vida és victoriosa només quan tots els nostres passos són guiats
per Déu.
Reflexions cristianes
Arturo Quirós Lépiz

31-7 Rebost
14-9 Consell de diaques 20h 30’
16-9 Reunió de Senyores
Culte de pregària
18-9 Reunió d’església. 18h
19-9 Escola Dominical,11h
Culte, 18h

PROGRAMES TV

CONVENCIÓ UEBE
Convenció UEBE-2010. Gandia 14 al 17
d’octubre amb el lema “En verdad, tu eres
els dueño de todo.

RECÉS UEBC
Els dies del 10 al 12 de setembre recés
UEBC a Comarruga, Hotel Marvel. Tema
Comunió intel·ligent. ponent José Luís
Suarez.

El programa Buenas Noticias TV
s’emet tots els diumenges a les 8:45h
TRASLLAT
a la 2 de TVE. També s’emet via
En Jonathan, la Cristina i les nenes el
satèl·lit a les 8h
Al canal 33 , Néixer de nou 26 de dilluns passat varen marxar cap a
Navalmoral de la Mata on han trobat
setembre a les 10h10’
feina. Ja estan instal·lats i molt contents.
HOSPITALITZACIÓ
Ens demanen que continuem pregant per

L’Angela G, està ingressada al Taulí a ells.
l’habitació 801. Continuem pregant per
EQUIP D’EVANGELITZACIÓ
ella i la seva família, en aquest moments
Estem
organitzant
l’equip
difícils.
d’evangelització, els interessats en

TAULER D’ANUNCIS

treballar en aquest ministeri parleu amb
Mireu el tauler d’anuncis, hi ha molta
l’Anna M. o amb el pastor Melero.
informació. Potser hi ha coses que et
Apunta’t i prega per aquest ministeri
poden interessar.

