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

08-08-2010

∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.

Número 1232

∗ Per les famílies que passen temps difícils.

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

∗ Pel ministeri d’evangelització.

Benvingut!

∗ Pel culte del 3r diumenge de setembre.

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!

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

HORARI D’ESTIU
DEL 27 DE JUNY AL 12 DE SETEMBRE.
Culte a les 19h

Caldera

Beneficiència

15 min. abans del culte.
Lloc:Guarderia .

Senyores
Fins el mes de setembre

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

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;

Diaca de torn:

ANIVERSARIS

8-8: Xavier N//15-8:Amadeu G.

12 Rosa Maria M

22-8:Amadeu G.//29-8;Paco A.

13 Àngela R

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!
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Ningú no pot tenir un amor més gran que
aquell qui dóna la vida pels seus amics.
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

La Bogeria va convidar als seus amics a prendre un cafè a casa seva.

Cercant per tot arreu, la Bogeria va veure un roser, va fer un pas, va començar

Tots hi varen anar.
Després de prendre el cafè, la Bogeria va proposar:

a buscar entre les tiges, i de sobte va sentir un crit. Era l'Amor, cridant per
haver-se punxat l'ull amb una espina.

- Anem a jugar a cuit i amagar?

La Bogeria no sabia que fer, va demanar disculpes, implorar perdó i fins va

- Què és això? preguntar la Curiositat .

prometre servir per sempre a l’Amor.

És un joc en el que un dels jugadors conte fins a cent i desprès busques als
altres que s’han amagat. El primer que serà trobat serà el pròxim que

L'Amor va acceptar les disculpes. Des d'aleshores i fins avui .....
"L'amor és cec i la bogeria sempre l'acompanya ... "

contarà .
Tots van acceptar jugar, menys la Por i el Prejudici.
1,2,3 ..., la Bogeria va començar a contar.
La Pressa va ser la que es va amagar primer, a qualsevol lloc.
La Timidesa, tímida com sempre, es va amagar a la copa de l'arbre.
L’ Alegria va córrer al mig del jardí; i la Tristesa va començar a plorar, ja
que no trobava un lloc apropiat per amagar-se.
L’ Enveja acompanyar el Triomf i es va amagar prop d'ell, sota una pedra.
La Bogeria seguia comptant i els seus amics s'anaven amagant.
La Desesperança va quedar desesperada en veure la Bogeria que ja
estava a: ... noranta-nou, cent ... Va cridar Bogeria: - Vaig a començar a
buscar.
La primera a aparèixer va ser la Curiositat ja que no aguantava més, volent
saber qui seria el pròxim a contar.
Quan buscava, la Bogeria va veure el Dubte damunt del mur, sense saber
en quin dels costats s'amagaria millor. I així van anar apareixent,
l'Alegria, la Tristesa, la Timidesa ...
Quan estaven tots reunits, la Curiositat preguntar:
∗

- On és l'Amor?
Ningú no l’havia vist. La Bogeria va començar a buscar.
Va buscar al cim de la muntanya, als rius, sota de les pedres i res.
L'amor no hi era.

AGENDA
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

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

MÉS NOTICIES

En Jonathan, la Cristina i les nenes ens
envien salutacions des de Navalmoral
Convenció UEBE-2010. Gandia 14 al 17 de la Mata on s’han instal·lat. Ens
d’octubre amb el lema “En verdad, tu demanen que continuem pregant per
ells.
eres els dueño de todo.

CONVENCIÓ UEBE

HOSPITALITZACIÓ
L’Angela G, està tralladada. Ara es troba
al’edifici del Centenari a l’hab 201.En
Mario també es va recuperant de la seva
intervenció de cataractants. Continuem
pregant per ella i la seva família, en
aquest moments difícils.

EQUIP
Estem organitzant l’equip
d’evangelització, els interessats en
treballar en aquest ministeri parleu amb
l’Anna M. o amb el pastor Melero.
Apunta’t i prega per aquest ministeri

