Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Teresa Q, la Magdalena, la
Mercé R ,la Rosa i l’Artur i la mare de la Rosa , l’Elisabeta i la seva filla Alina,
la Núria P.
∗ Per les persones grans de la comunitat, que el Senyor els hi doni salut i
fortalesa en aquesta etapa de la seva vida. I que nosaltres puguem aprendre
de la seva saviesa.
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. Per les famílies de l’Església.
∗ Pel ministeri d’evangelització.
∗ Per la nostra congregació, que units en el Senyor puguem desenvolupar les
tasques que Ell té preparades per nosaltres.
∗ Pels projectes de Bona Llavor Diaconia.
∗ Per la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya.
∗ Per cada nou dia.

Cultes

Número 1324

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 matí.
Culte d'adoració 18h
Dijous: Culte de pregària 20h

2/4 de 7 de la tarda

Bona Llavor

Repartim roba i aliments
Esmorzem
Classes de català per adults amb guarderia
Fem deures (per nens/es de primària)
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Dijous: 2/4 de 6 Suport educatiu per infants de primària
i classes de conversa en català i castellà per adults.

Caldera
15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

Corals
Al·leluia: Diumenge a les 20h
L’Estel: Diumenge 2/4 1 del migdia

Diaques

20 de maig de 2012

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; Myriam R,676233434; Amadeu G, 620603042;
Àngela R. 646211050; Xavier N, 650439796;

20 de maig// 27 de maig
Diaca de torn: Myriam R//Francesc A

ANIVERSARIS
20-5 Gabriel L

Torn de porta: Benjami G//Gregori P

Mt 26,41
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

Les xarxes del món

Raquel Reginaldo

He dit, repetidament, que m’agraden molt les bestioles, (gats, gossos ocells),
com no, si són creats per Déu? són perfectes. Bé, també he comentat que els
pardalets els dono engrunes de pa i una cassoleta d’aigua fresca i neta. Ni
ha alguns que ja em coneixen i no em tenen por. Em vigilen i si surto al pati,
encara que sigui per netejar o regar, baixen de seguida per veure si els dono
alguna cosa. Ni havia un, que ja havíem intercanviat una espècie de
“amistat”. Si baixava i no trobava res per menjar, venia a la porta de vidres
de la cuina i em mirava com si em digués: “tinc gana”. Li donava engrunetes
i se les menjava de seguida. Per què parlo amb passat? Senzillament perquè
ja no hi és. Fa dos dies, el mati quan vaig obrir la persiana, el vaig trobar
repenjat a la meva porta agonitzant. No li vaig poder fer res, al cap d’uns
deu minuts moria. D’entrada, vaig veure que tenia uns fils, o trossos d’herbes
seques enganxades a una poteta. Mirant-lo bé em vaig adonar que semblava
un tros de cordills d’una xarxa per caçar ocells. Ho vaig trobar doblement
trist, perquè li tenia molta simpatia, el distingia de tots els altres i també per l'
incivisme d’algunes persones, que tot i està prohibit, fan servir xarxes per
caçar-los.
Vaig pensar que podia haver quedat enganxat i que amb esforços és va
poder desenganxar, però o va quedar ferit, o esgotat de l’esforç i falta
d’aliments. També vaig deduir que va anar al lloc a on ell va pensar que el
podrien socórrer, si no, com va venir a parar a la meva porta? Però era de
nit, les portes tancades, i ja no hi va ser a temps per obtenir la salvació que
buscava. Quan el vaig trobar era massa tard.
Això em fa pensar em les xarxes que el món ens posa als cristians, xarxes
boniques, enlluernadores, que no ens deixen veure el que hi ha darrera i que
podem quedar-hi enganxats. El Senyor va dir: “Vetlleu i oreu, a fi de no cedir

a la temptació. L’esperit prou està disposat, però la carn és feble” (Marc
14:38) Hem de tenir els ulls ben oberts, vigilant i orant, no sigui que quan ens
en podem desenganxar, i ens girem cap al Senyor, l’únic que ens pot salvar,
no ens passi com el meu ocellet, sigui massa tard. Recordem les cinc noies
descuidades de la paràbola de les llànties, no hi van ser a temps i els va dir:
“No us conec” (Mateu 25:1-13) Que el Senyor ens ajudi als creients a no
caure-hi i que preguem i escampem el seu Evangeli, perquè, amics, coneguts
i familiars i també desconeguts, no hi arribin massa tard.

REBOST
Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que realitzem
quinzenalment des del rebost. Gràcies per la vostra col·laboració, recolzament i suport
en oració, que tant necessitem per continuar realitzant aquest ministeri en aquests
moments tant complicats per a moltes persones. Necessitem tonyina, xocolata en pols
per la llet. Propera distribució : 26-5

AGENDA

LA PREGUNTA DE L’ED

26-5 Rebost/Assaig músics
Pel mes de maig busquem un personatge:
27-5 Marató per la pobresa. Que ningú Pista 3: No és el primer de la llista,
medalla de plata.
quedi fora de lloc
Pista 2: Al Nou no hi és. Jo el buscaria a
9-6 Rebost. Visita Regidora
l'Antic"
10-6 Sortida ED
Pista 1:Un
1:
dels dotze, ni apòstols ni fills
15 i 16-6 Taller de Conselleria Bíblica. de Jacob.
Lloc: Unida de Terrassa.
Si aquest mes la resposta vols encertar,
una mica d’humor hi has de posar!
16-6 Assaig músics
Us animem a participar!
17-6 Cloenda ED. Culte-Concert amb la
participació d’en R. Velert
ALTA
23-6 Revetlla de Sant Joan

FORMACIÓ
Els dies 15 i 16 de juny, organitzat
per la UEBE i la UEBC es realitzarà
un taller de conselleria bíblica,
orientat a donar formació en l’àrea
de conselleria. El formador serà En
Daniel Sánchez del Baptist

LECTURES BIBLIQUES

La Núria P, ha estat donada d’alta de
l’hospital. Estem agraïts al Senyor per la
noticia, però Gràcies a Déu tot va
evolucionant bé. Preguem per ella i la
seva família.

TAULELL D’ANUNCIS
Hi trobareu penjada la informació que
ens va arribant dels diversos campament
i trobades que s'estan preparant per
l’estiu i us poden ser d'interès.

Tema: El dubte. No dubtis de les teves creences, ni et creguis els teus dubtes.
Dll, Sl 90,1-2; Dm. Sl 119,114 Dc. Is 41,13;
Dj. Rm 8,38-39; Dv. Lm 3,24; Ds. Ga 2,20

