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.

15-08-2010

∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.

Número 1233

∗ 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:

Llavors se li apropà Pere i li va preguntar: "Senyor,
quantes vegades he de perdonar el meu germà, si peca
contra mi?
Fins a set vegades?"

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

15-8:Amadeu G.

15 Eva Ll/Alfonso E
16 Rosa M
21 Ester M/ David R

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

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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Jesús li respongué: "No et dic fins a set vegades, sinó fins
a setanta vegades set.”
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

ESTIMATS AVIS
Paulino Castells
En guardar ressentiment envers algú, estem concedint a aquest algú, la
potestat de restringir la nostra felicitat. Però si optem pel perdó i trenquem
amb el ressentiment recuperem la llibertat.

eternitat feliç.
No morim si perdurem en el record de la gent que hem estimat.
Les emocions i els sentiments amagats al cor des de la infància de vegades

No espereu que l’ofensor, el culpable que us amargat la vida accedeixi a
presentar-se davant vostre humilment penedit.
El perdó no és un regal per al culpable, sinó un sentiment que elaborem en el
nostre interior. L’ofensor no té per què saber que ha estat perdonat, no és un

surten brutalment quan la vulnerabilitat de la vellesa els obre la porta. Aquest
devessall d’emocions, contingudes durant massa temps, pot ser incontrolable i
pot acabar ensorrant-se.
Encara som a temps d’esmenar la plana a les nostres frustracions, desfogant-nos

acte necessari per curar el dolor del mal que ens han fet.
El perdó no significa reconciliació. Tampoc no implica que una acció que ens
ha fet mal no continuï tenint lloc. Cal posar els mitjans perquè no ens continuï
fent patir.
Però malgrat que en ocasions no és possible la reconciliació, el perdó si que

amb enteresa i honestedat amb aquells qui considerem que hem perjudicat,
demanant-los perdó quan sigui necessari. Així el nostre esperit quedarà tranquil.

és absolutament necessari.
El perdó és la decisió personal de deixar anar el dolor o alleugerir la càrrega
dolorosa. I segur que perdonant us trobareu millor.
Perquè tingui lloc una reconciliació és necessari que l’ofensor demani perdó. I
que es proposi no tornar a fer mal un altre cop. El perdó en canvi no necessita
que el que ha comés l’ofensa s’excusi.
Perdonar és la millor manera d’alliberar-se del rancor que encara podeu
guardar al fons del cor.
Si us despreneu dels records dolorosos sereu plenament lliures; si no,
continuareu sent esclaus dels vostres sentiments de víctima dolguda; reviureu
contínuament els sentiments dolorosos que heu patit i sereu presos del
ressentiment.
Quan sorgeixen aquests sentiments negatius entre persones, haurien d’anar
sempre acompanyats d’una data de caducitat incorporada. No és bo que hi
hagi persones que vagin pel món amb la seva càrrega d’ànimes adolorides,
convertits en pregoners ambulants del seu nodrit catàleg de ressentiments.
Quan ja només ens quedi retre comptes del que hem fet a la vida, se’ns
jutjarà per si hem estimat prou.
El grau d’amor que haurem donat, serà el barem pel qual es decidirà si la
nostra estada terrenal ha estat profitosa o no i si ens hem creditors d’una

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

EQUIP

Estem organitzant l’equip
L’Angela G, està tralladada. Ara es troba
d’evangelització, els interessats en
al’edifici del Centenari a l’hab 201.
treballar en aquest ministeri parleu amb
Continuem pregant per ella i la seva
l’Anna M. o amb el pastor Melero.
família, en aquest moments difícils.
Apunta’t i prega per aquest ministeri

