Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Mercè R, Alina (filla de
l’Elisabeta), la Rosa l’Artur i els seus pares, Susan W, Maria C. Magdalena P,
M. Lluïsa H.
∗ Per les persones grans de la comunitat.
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗ Per les famílies de l’Església.
∗ Perquè el Senyor doni saviesa al Consell de diaques.
∗ Pel culte del dia 19 de juny.
∗ Per les persones que pateixen, especialment pels ciutadans de Llorca.
∗ Perquè malgrat tot podem mirar el món amb esperança.
∗ Gràcies per l'oportunitat de poder servir al Senyor.

Cultes

Número 1275

C/Reina Elionor 177
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

Diumenge: Escola Dominical 11h mati
Culte d’adoració a les 6 de la tarda
Dijous: Culte de pregària a les 8 del vespre.

Dijous a 2/4 de 7 de la tarda.

Beneficiència

-Repartim roba i aliments
- Esmorzem
-Classes de català per adults amb guarderia.
- Fem deures (per nens/es de primària)

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

Corals

Atenció pastoral

Al·leluia: Diumenge a les 8 del vespre
L’Estel: Diumenge 2/4 1 del migdia

Diaques

5 de juny de 2011

Aquell de vosaltres que no
tingui cap pecat, que sigui el
primer de llençar-li una pedra.

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; Amadeu G, 620603042;
Àngela R. 646211050; Xavier N, 650439796;

5 de juny// 12 de juny

Diaca de torn:Àngela R//Amadeu G
Torn de porta:Joan F//Benjami G

ANIVERSARIS
7-6 Roc O

Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!

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

Joan 8,7.

La primera pedra.
Actualment els nostres mandataris ignoren aquesta sentencia. No
s’apedreguen físicament però sí de paraules, que a l'igual que una pedra
fora de la mà no saps a on va, la paraula fora dels llavis tampoc, i pot
fer igual de mal. Com una bola de neu, es fa gran i pot arrasar un poble.
I això es multiplica per deu quan s’acosten les eleccions. La majoria,
dediquen més temps a dir-nos, el que faran malament els seus
adversaris, que a explicar-nos detalladament el que pensen fer ells de bo,
en cas de guanyar les eleccions. El que em crida més l’atenció, és que els
que estan manant, no importa els qui siguin, tots fan igual, si expliquen el
que faran, ens diuen: si em torneu a votar faré tal o qual cosa. Jo em
pregunto, perquè no ho han fet duran el seu mandat?
Molt cops, quan escolto els nostres polítics em sembla estar veient un
partit de tenis. Tots tiren la pilota, i tots la tornen amb mes força. El que
la rep es queixa, però fa el mateix, molts cops corregit i augmentat
Cada ú mira qui la diu més grossa. Suposo que en alguns cassos hi deu
haver un fons de veritat, però d’altres son rumors que han escoltat o
suposicions. Però tots miren de desqualificar a l’adversari, arriba un
moment que et fan ballar el cap i ja no saps que és veritat o simples
suposicions. Ignoren o volen ignorar, que la Bíblia diu: “No posaràs

falsos testimonis” (Mateu 19:18)
No deixa de ser un bon motiu de pregaria al Senyor, perquè els nostres
polítics, siguin els que siguin, en lloc de tirar-se els plats pel cap, s’ocupin
de consultar Déu per saber que han de fer, i mirar si entre tots poden
millorar el món en lloc de trobar malament el que fan els altres. “En

primer lloc, doncs, recomano que es facin pregàries, oracions, súpliques,
i accions de gracia per tots els homes, els reis i totes les autoritats, a fi
que puguem dur una vida tranquil·la i assossegada. (1 Timoteu 2:1-2) Els
pobles serien mes feliços.
Raquel Reginaldo

REBOST
Gràcies per la vostra col·laboració en la campanya del Rebost Solidari.
Seguin necessitant llaunes de tonyina. (pak3) i xocolata en pols.
No oblideu que pel bon funcionament i qualitat d’aquest servei, les mans de tots/es són
necessàries i les vostres pregàries també. Propera distribució d’aliments, classes de català
i suport per estudiants d’ensenyament obligatoris: 11-6

AGENDA

PREGUNTA ED

11-6 Rebost/ Manteniment
12-6 Sortida ED a la Salut. Hora: 10
14-6 Reunió de diaques
19-6 11h Clausura ED. 18h Culte
musical amb la participació de la Coral
Al·leuia i en Josep Borderas.
20-6 CET Violència de Gènere per Astrid
Doménech Lloc 1eebs Hora: 10h15 a
13h30
23-6 Revetlla de Sant Joan
26-6 Inici horari d’estiu.
9-7 Reunió administrativa.

Pregunta mes de maig
Pista 4:Avui dia és molt popular, però no
és el mateix que el de la Bíblia, ni tan sols
és un perfum
Pista 3:Aquest perfum va ser utilitzat per
fer l'amortallament de Jesús.
Pista 2:A l'Antic Testament, apareix dins
de versets de caire poètic.
Pista 1: Arbre del què s’extreia un
agradable perfum.
Aquest mes buscavem un arbre i ja l’hem
trobat:
L’ALOE

CATECÚMENS
Properament iniciarem classes de catecúmens
per aquells germans/es que han manifestat el
desig de batejar-se. Si estàs meditant el tema
o si sents aquest cridament a obeir al Senyor,
Últim avui dia de la campanya de parla amb el pastor Melero.
solidaritat amb Llorca.
EXCURSIÓ ED
Ens necessiten!!!
El proper diumenge 12, si el temps ho permet, realitzarem la tradicional sortida de l’ED.
Enguany hem pensat anar a la Salut. Ho farem amb cotxes , aquells que necessiteu
transport comuniqueu-ho al vostre mestre per organitzar-nos. Sortirem de l’Església a les
10 del matí.

