Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Mercè R, Alina (filla de
l’Elisabeta), la Rosa l’Artur, Susan W, Maria C. Magdalena P, M. Lluïsa H,
Aida.
∗ 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.
∗ Perquè malgrat tot podem mirar el món amb esperança.
∗ Donem gràcies per l'oportunitat de poder servir al Senyor.
DIJOUS 16

12 de juny de 2011
Número 1276

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!

COMIAT SENYORES I CULTE DE PREGÀRIA.
BON ESTIU!!

Cultes

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

Senyores

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;

12 de juny//19 de juny

Diaca de torn:Amadeu G//Myriam R
Torn de porta:Benjami G//Tots

Ensenya'm,
Senyor, el teu
camí, que vull
caminar en la
teva veritat;
predisposa'm
el cor a
honrar el teu
nom.

ANIVERSARIS
16-6 M. Antònia

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

Sal 86:11

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

Aquell dia el Temps anava al seu ritme i, com sempre, hom no sabia si era
jove o vell, ni a quina velocitat viatjava. De sobte, una dona maca que
passava pel seu costat corrent ràpidament va accelerar els batecs del cor
ancià del Temps, un fet realment estreny, ja que tots sabem que el Temps
és, però no que es pugui alterar d’aquesta manera.
La dona anava vestida de fum i llampec i s’anomenava Ànsia. Corrent
sense una direcció concreta, sense anar enlloc, va fer tres voltes al voltant
del món i va deixar enrere el Temps dedicant-li nomes una lleu salutació.
El Temps es va quedar trist i semblava més antic i vell que mai. Però va
seguir el seu curs i es va trobar amb algú que encara semblava més abatut
que ell. El personatge caminava arrossegant les cames, amb el cap i la
mirada dirigits sempre enrere. El Temps hi va voler parlar per demanar-li
qui era i va haver de posar-se rere seu per veure-li la cara. L’estrany
personatge es va presentar: era el Lament.
Durant una estona van fer plegats el camí, però el Temps de seguida es va
cansar d’estar amb ell. No parava de queixar-se i de dir coses com “Hauria
pogut... Hauria d’haver fet... Hauria de saber... Si hagués... Si fos...
Si,si,si...”
Tant el va cansar el personatge que el Temps va començar a enyorar les
presses de l’Ànsia.
El Temps estava cansat. Es va asseure a la riba d’un agradable riu, en el
punt on es barrejaven les seves aigües amb les del mar. Es va fixar que
l’aigua lleugerament terrosa del riu s’anava confonent amb el blau del mar.
Va veure com els corrents dibuixaven belles imatges a l’aigua i l’escuma de
les onades. Va ensumar l’aroma del iode que exhalava del mar.
El Temps va sospirar alleujat. L’aire era dolç i la sorra tèbia es mesclava
amb esquitxos d’aigua que li consolaven els peus cansats.
Ja arriba l’estiu i molt aviat les vacances. També arriba el moment de
anar acabant, de fer valoracions i propostes de millora pel proper
curs i abans de fer-ho vull dir-vos, que he gaudit amb vosaltres del
paisatge que hem anat construint amb l’ajut del nostre Déu, i he
procurat que l’Ànsia i el Lament fossin l'anècdota d’aquest camí.

REBOST
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: 18-6

AGENDA

CATECÚMENS

14-6 Reunió de diaques

Properament iniciarem classes de catecúmens
per aquells germans/es que han manifestat el
18-6 Rebost– Manteniment
19-6 11h Clausura ED. 18h Culte desig de batejar-se. Si estàs meditant el tema
musical amb la participació de la Coral o si sents aquest cridament a obeir al Senyor,
parla amb el pastor Melero.
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.

OPERACIÓ

REVETLLA DE SANT JOAN
El dia 23, aprofitant la revetlla, ens trobarem
per sopar plegats gaudint de les habilitats
culinàries, la companyonia i l’amor que ens
tenim. Coordina: Manel P

CONCERT

Aida, la filla del pastor J.A. Cuenca, serà Diumenge 19, a les 12 del migdia la coral del
operada el proper 14 de juny, i ens Redemptor fa un concert a la seva Església.
demanen que els tinguem presents en les
nostres pregàries, per ella i per tota la
ORACIÓ 24-7
família.
Del dia 17 de juny a les 18h al dia 19 a les
DIUMENGE 19
10h l’Església de Crist del carrer del Sol
El proper diumenge 19 tenim un munt obrirà les portes de manera continuada per
d’activitats.
oferir les seves instal·lacions com espai de
Recordem, mati: Clausura ED i vermut.
pregària personal, creativa i reflexiva.
Tarda culte d'evangelització, amb el
concert de la Coral Al·leluia i la
Mirar el Tauler d’anuncis
participacació d’en Josep Borderas

