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 Ruth G, Txema germà de la Maruja, en Joaquim Joanals.
∗ 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 la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya.
∗ Pel temps d’estiu i de descans que podrem o estem gaudint.
HORARI D’ESTIU 10h

12 d’agost de 2012
Número 1336

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!

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

Bona Llavor

Caldera

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Vacances fins el setembre
15 min. abans del culte.
Tots els dijous classes de suport de primària
Lloc: Guarderia . NO ES FAN VACANCES
Retornem el mes d’octubre

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. Fins setembre.

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

12 d’agost//19 d’agost
Diaca de torn: Àngela R/Àngela R
Torn de porta: Lliure disposició

ANIVERSARIS
13 Àngela R
15 Eva Ll /Alfonso E
16 Rosa M

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

Job 33,31-33
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

TEMPS PER A TOT

Eclesiastès 3,1-8

REBOST
Per a tot hi ha el moment oportú,
i un temps per a cada cosa en aquest món.
Temps de néixer i temps de morir.
Temps de plantar i temps d’arrencar la planta.
Temps de matar i temps de guarir.
Temps d’enrunar i temps de construir.
Temps de plorar i temps de riure.

El rebost també fa vacances, però vosaltres no us oblideu pregar
durant l’estiu pel ministeri que desenvolupa Diaconia Bona Llavor, pels
germans/es que col·laboren i pels usuaris/es . Què el Senyor renovi
l’energia i la il·lusió per continuar realitzant aquestes tasques el proper
mes de setembre.

ESCOLA D’ESTIU

AGENDA d’estiu
12-8 Culte 10h. Tema: Córrer cap a la
meta . Text Fl 3:1-21.

Temps de lamentar-se i temps de ballar.
Temps d’escampar les pedres i temps d’aplegar-les.

Durant el mes d’agost descansarem

Temps d’abraçar i temps de deixar-se d’abraçades.

19-8 Culte 10h.Tema: El goig de Crist.
temes de: Quien és Jesucristo para Ti? Text Fl 4.1-7.

Temps d’adquirir i temps de perdre.
Temps de guardar i temps de llençar.
Temps d’esquinçar i temps de cosir.
Temps de callar i temps de parlar.
Temps d’estimar i temps d’odiar.
Temps de guerra i temps de pau.
Penso que el que ens diu Cohèlet és bastant cert: Cada cosa té el seu moment.
Ens ha arribat el temps d’estiu, un moment que ens donarà l’oportunitat de
realitzar activitats que durant la resta de l’any, encara que ens agradi i ens sigui
bo, difícilment podem fer.
Us vaig a fer una proposta d’un viatge molt econòmic i penso que adequat per
aquests temps de crisis.
Vivim embolicats en un entorn, en una societat, plena de soroll i xerrameques.
Us proposo que busqueu moments de silenci, on inicieu un viatge interior al
vostre cor, que us porti a la reflexió i on sigueu capaços trobar‐vos sols amb
vosaltres mateixos. Tot un repte i una aventura ja que aquest tipus de viatge no
és organitzat i per aquest camí cap a l’interior ens podem trobar amb moltes
sorpreses.
BON VIATGE I BON ESTIU!
M. Antònia

però ens tornarem a trobar el proper
diumenge 2 de setembre. Heu fet els

CANVI DE DOMICILI
La nova adreça de la Magdalena és
Residència El Serrat de Vacarisses,
carrer Del Serrat,4. Desitgem que
aquest nou lloc li doni el ben estar
que necessita.

LECTURES BIBLIQUES
Aquesta setmana va de qüestions ètiques.

El que ets,és
revelat pel que
fas i el que
fas, revela el
que creus
realment.
Dll: Ex 20,16; Dm: Sl. 1,1-2;
Dc: Sl. 25,21; Dj: Sl. 26,1;
Dv: Pr 20,7; Ds: Rm 12,17;

26-8 Culte 10h. Tema: Ments Netes .
Text Fl 4:8-9.
1-9 Rebost
2-9 Culte 10h. Discipulat
9-9 Culte 10h. Discupulat
15-9: Rebost/Assemblea d’església
16-9 Escola Dominical 11h/Culte a les 6 de
la tarda amb la participació d’en Lluís Playà.

VACANCES
Desitgem que
l’estiu sigui un
temps de moltes
benediccions.
Si visiteu una comunitat protestant,
doneu salutacions de part de la nostra

