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,
la Susanna W.
∗ Per les persones que han perdut la feina ( Eva LL) 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 les classes de discipulat.
∗ Per la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya.
∗ Pel temps de descans que podrem o estem gaudint.

HORARI D’ESTIU 10h

8 de juliol de 2012

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

Número 1331

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

Doneu sempre

gràcies
gr cies

per tot
A Déu P
are,

Bona Llavor
Caldera

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

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;

8 de juliol//15 de juliol
Diaca de torn: Amadeu G//Xavier N
Torn de porta: Joan F//Benjamí G

ANIVERSARI
10 Joan O
11 Marcelina M
12 Ruben R

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

Ef 5-20

En nom de nostre senyor

jesucrist

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

Els americans es passen, nosaltres ni tan sols arribem
APORTACIÓ PROTESTANT | O P I N I Ó | Ventijol suau | Guillem Correa,
pastor a Barcelona i secretari general del CEC |

Els personatges públics nord-americans saben que la seva vida privada
serà examinada amb lupa i que n’hauran de donar raó amb tot tipus de
detalls. Fins i tot en alguns dels seus estats no només hauran d’explicar
amb qui es posen al llit, sinó que se’ls podrà preguntar sobre què fan al
seu llit.
Sense cap mena de dubte, es passen.
Aquí les coses van per un altre camí.
Aquí hem posat una ratlla de separació total entre el que fan els
personatges públics, a menys que estiguin vinculats a la faràndula, a la
seva vida privada i el que diuen en la seva vida pública.
Si algun d’aquests personatges, amb clares evidències de corrupció, és
democràticament reelegit o és declarat no culpable per un tribunal o per
alguns dels diferents òrgans del sistema judicial, aquí tothom aplaudeix.
Si un alt magistrat d’un òrgan del sistema judicial treballa de dimarts o
dimecres fins dijous i la resta de la setmana viu a costa del contribuent en
els hotels més sobrevalorats mentre aporti totes les factures que expliquin
com s’ha gastat els diners, aquí els seus companys de bancada li donen
copets a l’esquena de felicitació.
L’Església no pot aixecar el seu dit acusador en contra de ningú, a menys
que sigui per senyalar-se a ella mateixa per la seva manca de santedat.
Però si bé és cert que l’Església, al menys la nostra, no pot ni vol senyalar
a ningú amb el seu dit acusador per la seva manca d’exemplaritat, sí que
tenim el mateix dret que la resta d’institucions a preguntar.
I per aquesta raó preguntem: És aquest el model de personatges públics
que necessita el nostre país?
En la seva resposta trobarem la solució.

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 : 21-7

AGENDA d’estiu
8-7– Culte 10h. Tema: Dono gràcies a
Déu. Text: Fl 1,1-11// Discipulat
15-7– Culte 10h. Tema: Per mi viure és
Crist. Text: Fl1,12-19// Discipulat
21-7 Rebot
22-7– Culte 10h. Tema Som llum de
Crist. Text:Fl 2,1-18
29-7 Culte 10h amb la participació d’en
Josep Borderas

CANVI DE DOMICILI
La Madalena s’ha traslladat a viure
a una Residència de la població de
Vacarisses. Desitgem que aquest
nou lloc li doni el ben estar que
necessitat. Quan tinguem més
informació ja us la farem saber.

ESCOLA D’ESTIU
Continuem amb les classes de discipulat
desprès del culte .Hi sou tots i totes
convidats!

PROGRAMES TV
El programa Buenas noticias del 15 de
juliol,que s’emet per TV2 a les 9h 45’,
porta per títol: “Yo soy la verdad” i
intentaran refleixonar sobre el que
significa aquesta afirmació per nosaltres i
avui i si la veritat absoluta existeix.
Néixer de Nou reprendrà les seves
emissions el dia 30 de setembre.

LECTURES BIBLIQUES
El que hi ha en el teu cor, defineix l’atmosfera que crees al teu voltant.
L’entusiasme
Dll, 1 Cr 16,31; Dm. Sl 30,11; Dc. Pr 15,13; Dj. Ef 5,19;
Dv. Sl 89,15 ; Ds. Sl 47,2.;

