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, Biel L.
∗ 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 famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de consol.
∗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

26 d’agost de 2012
Número 1338

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

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

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.

Caldera

Bona Llavor
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;

26 d’agost//2 de setembre
Diaca de torn: Àngela R /Amadeu G
Torn de porta: Lliure disposició
Sl 71,5

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

Déu ens dona vida
Raquel Reginaldo
El Senyor sempre ens parla, falta que el sapiguem escoltar. Ens diu que
hem de fer, ens alliçona.
Fa temps que pensava que les esglésies, o moltes d’elles, inclosa la nostre,
estan com estancades, hi falta vida. Quan jo era adolescent, tot i que la
vida era molt dura, moltes hores de treball, fèiem festa només els
diumenges, els més afortunats també les tardes del dissabte. A penes hi
havia comoditats, ni automòbils, ni teles, ni rentadores... però a pesar de
tot, (tal vegada precisament per aquest motiu) l’església estava plena de
vida, molta joventut i adolescents amb ganes de fer coses (visitar malalts,
festes, excursions... a peu o en tren, però en fèiem moltes i amb molts
germans) Pensava: ara son com un arbre que es va secant i no treu fulles
noves. Però el Senyor m’ha demostrat que no, que quan nosaltres creiem
que no hi ha vida, Ell pot fer el miracle i que verdegi i tregui fruit.
Perquè ho penso?, bé, en el meu pati tinc un roser, ja te uns 17 o 18 anys,
havia crescut, però els troncs s’havien fet com llenya seca, havia intentat
podar-lo una mica, però encara era pitjor, aquells troncs ja no brotaven.
Només tenia un plomall de quatre o cinc fulles a dal de tot. Feia uns dies,
s’havia inclinat tot cap un costat, semblava que s’havia assecat del tot: uns
troncs marró, alguns més gruixuts que el meu canell, vaig pensar que el
millor era treure’l. Em vaig armar de valor i d’unes tisores de podar, i li
vaig tallar totes les branques que les tisores em van permetre, més o menys
van quedar l’alçada d’un metre. Con que te unes punxes molt grosses, el
tallava per sobre d’algun nus. Va arribar un moment que els troncs eren
tan gruixuts, que vaig haver de deixar-ho, pensant que ja ho faria quan
tingues una serra. D’això fa uns 15 dies. Quan regava les flors, per la
força del costum, continuava regant-lo. Fa uns quatre dies, vaig agafar
una serra, i vaig sortir per acabar-lo de tallar. La meva sorpresa va ser,
que li havien sortit brots nous, frescos, i espavilats, en te uns 9 o 10
escampats per tots els troncs, inclús els que feia anys que semblaven secs.
Avui quan he sortit a regar, l’he mirat i ja en te alguns que arriben a tenir
cosa d’un pam de llargada, plens de fulles, preciós. Al acte he pensat en
uns versets de la Bíblia que diuen: “Qui confia en la seva fortuna caurà,

però els justos reverdiran com fullatge ufanós. (Proverbis 11;28) “I tots els
arbres del bosc sabran que jo sóc el Senyor, que he abatut l’arbre altívol i

que he exalçat l’arbre abatut; he assecat l’arbre verd i he fet reverdir l’arbre
sec. Jo el Senyor ho he dit i ho compliré!” (Ezequiel 17:24)
Mirant el meu roseret he pensat: De fet, el Senyor sempre ens diu coses, falta
que nosaltres el vulguem entendre o escoltar. Si és Ell qui ha fet reviure el meu
roser, que creia mort, Ell és qui ens farà reverdir. Donarà nova saba a la
nostre i a totes les esglésies perquè es tornin a omplir-se de nens, joves i
adults, i siguin unes grans església, plenes de vida, i de l’amor de Crist. És clar
que a nosaltres ens toca cuidar-la, regar-la i abonar-la.

REBOST
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.

AGENDA d’estiu

ESCOLA D’ESTIU
Durant el mes d’agost descansarem però
ens tornarem a trobar el proper diumenge
2 de setembre. Esteu preparant les
preguntes i els comentaris que necessiteu
compartir?

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

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.
20-9 Reunió de senyores i culte de pregària.
23-9 Culte a les 6 de la tarda amb en Ramón
Carbonell

LECTURES BIBLIQUES

Aquesta setmana les lectures fan referència a les riqueses.
Prefereixo a una persona sense diners que els diners sense persona.
Dll. 1 Tm 6,17-18; Dm. Sl 112,1-3;Dc. Mc 12,41-44; Dj. Pr 22,1;
Dv. Dt 8,17-18 ; Ds. Mt 6,24

