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,
en Carles R, la Pepi Noguera, esposa del pastor de Dènia, per la Susanna W.
∗ Per les persones que han perdut la feina i les seves famílies
∗ 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.
∗ Per la reunió d’església i les classes de discipulat
∗ Per la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya.
∗ Per cada nou dia.

HORARI D’ESTIU 10h

24 de juny de 2012

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

Número 1329

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!

Del 24 de juny fins al 9 de setembre

Senyores

Cultes
Des del 24 de juny fins al 9 de setembre 10h
Dijous: Culte de pregària 20h. Vacances d’estiu
del 28 de juny al 14 de setembre.

Dijous 2/4 de 7 de la tarda
Vacances d’estiu: del 28 de juny al
14 de setembre
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Bona Llavor
Caldera

tot ho

Repartim roba i aliments
Esmorzem
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí

15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

Corals
Al·leluia:
Fins el mes de setembre
L’Estel:

Diaques

que Déu

encamina

Atenció pastoral
Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.

per al bé

Francesc A, 609475704; Myriam R,676233434; Amadeu G, 620603042;
Àngela R. 646211050; Xavier N, 650439796;

24 de juny// 1 de juliol
Diaca de torn: Myriam R//Francesc A
Torn de porta: Gregori P//Ruben R

ANIVERSARI

d’aquells qui

3030-6 Raquel R

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

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

8,28
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Déu és qui ens ajuda

Raquel Reginaldo

Hi ha vegades que llegint o pensant, en algun fragment de la Bíblia em ve a la
memòria alguna cosa que m’ha passat fa anys i que quasi tenia oblidada. I
d’altres cops, és al reves, recordant alguna cosa llunyana, penso amb algun
verset de la Bíblia, que més o menys en parla. Això és el que m’ha passat avui.
No sé perquè he recordat una cosa que em va passar cap els anys... 55 o 60 del
segle passat, i que havia oblidat complertament. De seguida he pensat amb el
fragment de la Bíblia quan el Senyor Jesús, va dir als seus deixebles: “Quan us

duguin a les sinagogues, davant dels magistrats i les autoritats, no us neguitegeu
per com ni de què us defensareu, o pel que direu, perquè l’esperit sant us
ensenyarà en el mateix moment el que heu de dir.” (Lluc 12:11-12) Jo puc
assegurar que això és completament cert. Bé, no penseu que em van portar a
cap jutjat, ni a cap sinagoga, però en aquell temps, el que en va passar, és pot
dir que era quasi igual. M’explico:
Treballava a les oficines d’una empresa a on, en aquella època,
majoritàriament hi treballàvem noies. Un dia ens van comunicar que aquell matí,
el bisbe, crec que de Barcelona, estava visitant l’empresa i que en aquells
moments venia a les oficines. Encara ho estaven comunicant que va arribar. Les
altres noies, que sabien que jo era evangèlica, totes apurades em deien que
anés a amagar-me als lavabos. Els vaig contestar que encara cridaria més
l’atenció i que no tenia perquè amagar-me, que no havia comes cap delicte. El
que elles sabien, i jo no, era que havíem de fer una reverència i besar-li l’anell
que portava a la mà. Me’n vaig assabentar quan va arribar a les dues noies que
estaven al meu costat. No hi havia temps per pensar res, ja el tenia plantat
davant meu allargant la seva mà. Què fer? Ni m’ho vaig plantejar, com si fos la
cosa més natural del món, li vaig donar la mà, saludant-lo com hagués fet a
qualsevol persona que m’haguessin presentat. Cosa que va fer esgarrifar a totes
les noies, ell no va fer cap comentari, em va donar la mà i va passar de llarg.
Quan va ser fora, totes em deien: què has fet? No saps que hi poden haver
represàlies?
Era bastant lògica la seva preocupació, estàvem amb ple
franquisme i la religió oficial era la catòlica i molts germans havien tingut
problemes per aquest motiu. Els vaig contesta que no havia fet cap crim i que jo
no podia ni volia besar la mà de cap home, i molt menys reverenciar-lo.
No vaig tenir temps de pensar que podia fer, i em va sortir espontani. Algú
dubta de que tal com diu el llibre de Lluc, va ser el Senyor qui em va guiar? He
de dir, que no solament no hi van haver conseqüències, si no que poc temps
desprès, em posaven en una feina de més responsabilitat i em van apujar de
categoria.
El Senyor sempre cuida les “seves ovelles” i ens ajuda quan tenim algún
entrebanc i més encara si és per causa del evangeli.

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 : 7-7

AGENDA
23-6 Rebost/Revetlla de Sant Joan
24-6 Inici horari d’estiu. 10 mati// Sopar
Coral
30--6 Assemblea d’església 18h
30
1-7 Inici discipulat. Hora 11,30 a 12,30
7-7 Rebost

ASSAMBLEA
El proper dia 30 de juny tindrem
l'assemblea ordinària abans de
l’estiu. Farem balanç de com estem
desenvolupant les tasques d’enguany,
i parlarem de les inquietuds i neguits
que tenim en el nostre cor pel que fa
al Servei al Senyor i a la seva
comunitat.
NINGÚ OCUPA EL TEU LLOC.
TOTS SOM NECESSARIS!

FORMACIÓ
El proper diumenge 1 de juliol desprès
del culte iniciem les classes per tots i totes
els que voleu fer el discipulat. Hi sou
convidats!

CONCURS E D
El personatge del mes de Maig:
JO EL
La classificació final del concurs
Pascual i Amèlia 60 punts
Familia Orengo 60 punts
Joan Orengo 60 punts
Elisabeth Pont 56 punts
Roc Orengo 36 punts
Núria Puig 20 punts
Rosa Méndez18 punts

LECTURES BIBLIQUES
Una de les coses que més valorem és la salut.
Dll, Sl 147,3; Dm. Pr 4,20-22; Dc. Pr 16,24;
Dj. Pr 17,22; Dv. 3Jn 1, ; Ds. Jr 30,17;

