Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: 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, Daniel Banyuls.
∗ Per les persones que han perdut la feina ( Eva LL) i les seves famílies.
∗ Per les persones grans de la comunitat, (Teresa Q, Magdalena...)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
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.

2 de setembe de 2012
Número 1339

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!

Confiaran en tu els qui coneixen el teu nom

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

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;

2 de setembre//9 de setembre
Diaca de torn: Amadeu G//Xavier N
Torn de porta: Lliure disposició

ANIVERSARIS
2 Ramon C
5 Paquita M, Marta P, Paco A

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

Sl 9,10

perquè no abandones els qui et cerquen.
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

Confiança en déu
Encomana al Senyor el teu camí,
confia’t

a

Ell,

i

Ell

obrarà.

Salm 37,5

Perquè el Senyor Etern, el Sant
d’Israel, ha dit això: “Si us convertiu i
resteu tranquils, sereu salvats; en la
calma i en la confiança tindreu la

En el temor del Senyor
hi ha confiança segura
i serà un refugi per als
seus fills. Pr 14,26

fermesa.” Is 30,15
Confiaran en tu els

Quan tinc por, confio en tu.

qui coneixen el teu

Sl 56,3

nom, perquè no

Benaurat l’home que confia en el
Senyor, que posa en el Senyor la seva
esperança!

desig i el temps per col·laborar poseu-vos en contacte amb la M. Antònia o
l’Angela i així podrem planificar l’oferta de places a oferir i veure si podem
ampliar l’oferta a alumnat de secundària que és una de les demandes que
ens han fet des dels serveis socials. Us recordo que també oferim classes de
català i castellà per adults i també necessitem col·laboradors.

en la confiança
tindreu la fermesa.”
Sl 9,10

La nostra ànima confia en el

el Senyor està

Senyor, ell és el nostre auxili i la

Però els qui

nostra protecció.

sentencien justament

En ell s’alegra el nostre cor i

prosperaran, i vindrà

confiem en el seu sant nom.

damunt seu la més

Sl 33,20-21

rica benedicció.

Feliç l’home que té
posada la seva
esperança en el
Senyor i no s’ajuda
dels rebels, que es
desvien vers la
incertesa
Sl 40,4

Pr 24,25

Així que no perdeu la

AGENDA d’estiu

ESCOLA D’ESTIU

2-9 A les 10h Culte. 11’30h Discipulat

Avui reiniciem les classes de l’escola

9-9 A les 10h Culte. 11’30h Discipulat

d’estiu que ens havien quedat penjades.

15-9: Rebost/Assemblea d’església
16-9 Escola Dominical 11h/Culte a les 6 de la

confiança,

No poseu confiança en els

No hi falteu!!!

perquè comporta una

homes principals, en un mortal
que no pot salvar; quan exhalen

VACANCES

20-9 Reunió de senyores i culte de pregària.

gran recompensa.

Desitgem que
l’estiu hagi estat
un temps ple de
benediccions.
Ben retornats a
casa.

23-9 Culte a les 6 de la tarda amb en Ramón
Carbonell

vostra

Fets 10,35

Fill meu, guarda la prudència i el consell,
no els perdis mai de vista, que són vida per
l’ànima i ornament de gràcia per al teu coll.
Així faràs el teu camí tranquil,...
Pr 3, 21-22

DIACONIA BONA LLAVOR

salvats; en la calma i

qui confia en

Pr 28,25

tasca d’ajut, assistència i acompanyament. Continuem necessitant la vostra
col·laboració, recolzament i suport en oració per realitzar aquest ministeri tant
necessari en aquests moments tant complicat per a moltes persones. Propera
distribució: 15-9

Els dijous del proper mes d’octubre, tornarem a iniciar les classes de reforç i
suport per els nens i nenes de primària que ho necessitin. Els que tingueu el

baralles, però

satisfet.

Desprès de la parada del mes d’agost el rebost ha tornat a iniciar les seva

abandones els qui et
cerquen, Senyor

Jr 17,7

L’altiu provoca

REBOST

el seu esperit tornen a la pols, i
aquell dia els seus projectes
d e i x e n

d e

s e r .

Feliç el qui té el Déu de Jacob
per ajut i posa l’esperança en el
Senyor, el seu Déu. Sl 146,3-5

Els qui confien en el Senyor són com el mont de Sió, que
no trontolla, es manté ferm per sempre. Sl 125,1

tarda amb la participació d’en Lluís Playà.

LECTURES BIBLIQUES

Aquesta setmana les lectures fan referència a ??????.
Dll. Ex 25,8; Dm. Sl 27,4;Dc. 122,1; Dj. Coh(Eclesiastès) 5,1;
Dv. Mt 18,20 ; Ds. He 10,25

