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

Senyores

Diumenge: Escola Dominical 11h matí.
Culte d'adoració 18h
Dijous: Culte de pregària 20h

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

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.

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

Diaques

27 de maig de 2012
Número 1325

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!

Perquè jo, el Senyor, el teu Déu,
És qui t’agafa de la mà dreta i et diu:

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;

27 de maig// 3 de juny
Diaca de torn:Francesc
A //Amadeu G
torn:
Torn de porta: Gregori P//Ruben R
Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!

No tinguis por, que jo sóc qui t’ajuda.
Is 41,13
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

Donem la mà Senyor

Raquel Reginaldo

Estava a l’església i cantàvem l’himne que comença: “La victòria és
amb Jesús ...” i cap al final diu: “Que si ets en temps de proves, el
Senyor t’ajudarà, et domarà una sortida perquè puguis suportar,
estendrà
mà, et dirà per on anar, et multiplicarà les forces, i
estendr
à la seva mà
et consolarà.”
Em va fer recordar, fa un parell d’anys, em uns problemes de salut
que vaig tenir i que van durar uns 4 mesos. Quan estava ingressada
a la clínica, em trobava molt malament, i quasi mai vaig demanar al
Senyor que em curés, que em treies el mal. Crec recordar que només
un cop, quan ja era insuportable, li vaig demanar que per favor que
em minves, (el cap de poques hores em van treure el mal del tot,
m’operaven d’urgència). La pregaria que em sortia quasi sempre
era: “Senyor, donem la mà, no em deixis, donem la mà,
acompanyem, donem la mà, donem la mà...” I us ben asseguro que
és afectiu, funciona el cent per cent, no em vaig trobar mai sola,
inclús quan no hi havia ningú, i malgrat el dolor, em trobava
acompanyada, en moments com aquets és quan la presencia del
Senyor es nota més. És una promesa que ens fa, quan ens diu:
“Perquè jo el Senyor, el teu Déu, és qui t’agafa la mà dreta i et diu:
No tinguis por, que sóc jo qui t’ajuda” (Isaïes 41:13) I tal com diu el
salmista: “Déu és el nostre refugi i fortalesa, un auxili ferm en les

tribulacions” (Salm 46:1)
No calia demanar-li res més, el Senyor Jesús, ens ho va deixar clar,
quan ens diu: “Déu el vostre Pare, ja sap el què necessiteu abans que

li ho demaneu” (Mateu 6:8)
Només desitjo, que això no s’esborri de la meva memòria, i que
sempre, sempre, li demani que em doni la seva mà, per acompanyar
-me fins a la fi dels meus dies, i quan acabi el viatge per aquesta
vida, em doni la mà, per entrar a la vida eterna.

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 : 9-6

AGENDA
27-5 Marató per la pobresa. Que ningú
quedi fora de lloc
2-6 Taller Breu/ Cet
9-6 Rebost. Visita Regidora
10-6 Sortida ED
15 i 16-6 Taller de Conselleria Bíblica.
Lloc: Unida de Terrassa.
16-6 Assaig músics
17-6 Cloenda ED. Culte-Concert amb la
participació d’en R. Velert
23-6 Revetlla de Sant Joan
30-6 Assemblea d’església

LA PREGUNTA DE L’ED
Pel mes de maig busquem:
un personatge
Pista 4:Profeta
petit però gran en
4
saviesa

FORMACIÓ
2 de juny:
juny Taller breu:
breu Es pot aprendre la
fe? Horari: 10’30 a 14’15. Lloc:Llibreria
Abba Ponent: Rainer Sörgel.
CET, Intel·ligència eclesial, Hoara: 10 a
13’30 Lloc: IEB Badalona, ponent Andreu
Dionis
Els dies 15 i 16 de juny,
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 Thelogical Seminary.

ENHORABONA

.La Rosa M i en Joan V ens han fet saber
Pista 3: No és el primer de la llista,
que el passat dilluns va néixer la seva neta
medalla de plata.
Cel, filla de la Gisela. Us felicitem avis,
Pista 2: Al Nou no hi és. Jo el buscaria
pares i a tota la família i demanem al
a l'Antic"
Pista 1:Un
dels dotze, ni apòstols ni fills Senyor que us doni la savies necessàrisa
1:
de Jacob.
per acompanyar a aquesta petita en
Si aquest mes la resposta vols encertar,
aquesta aventura que acaba de començar.
una mica d’humor hi has de posar!
Us animem a participar!
LECTURES BIBLIQUES
Tema: Ser sal i llum
Dll, Mt 5,11-16; Dm. Ef 5,8-10 Dc. Pr 13,9
Dj. Mc 9,50; Dv. Lc 14,34-35; Ds. 1Pe 4,12-19

