Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Mercé R i el seu fill Enric, la

Rosa, l’Artur i la mare de la Rosa , l’Elisabeta i els seus fills, pels fills d’en
Paco R, per Mª Elvira, per la Julia C, Juani F.
 Per les persones que estan a l’atur que el Senyor atengui les seves necessitats
i a nosaltres ens faci sensibles davant d’aquesta situació.
 Per les persones grans, pels nois i noies, i per totes les famílies de la nostra

comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.
 Perquè el Senyor animi i motivi el cor dels qui el serveixen i sàpiguen escoltar
la seva veu. Per la direcció de la lloança. Per l’escola dominical. Perquè amb
coherència puguem estar disposats al servei del ministeri que ens ha
encomanat el Crist. Per les persones que escolten el missatge
 Pels ministeris de Bona Llavor. Pels nens i nenes dels dijous.
 Pels joves que no oblidin que un dia van ser cridats pel Senyor.
 Per la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya.

Cultes
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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!

Senyores

Des del 23 de juny al 8 de setembre
Culte: Diumenge a 11h
Dijous: Vacances del 27-6 al 12-9

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

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

Diaques

16 de juny de 2013

Fins el mes de setmbre

Bona Llavor
Repartim roba i aliments
Esmorzem
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Dijous a les 5h30’ suport escolar i català

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: 619120077 ;
Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;

16 de juny//23 de juny
Diaca de torn: Francesc A//Amadeu G
Torn de porta: Joan F//Benjami G
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16-6 M. Antònia P

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses,
no té les guardis només per a tu. Envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com

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

Cloenda de l’escola dominical
M. A.

Avui fem la cloenda de l’Escola Dominical.
Ha arribat el temps de la calor i l’acompanya com sempre, el temps de les
vacances.
El Senyor, ens ha regalat un nou curs d’estudi bíblic que avui tanquem.
En la mesura de les nostres possibilitats, hem compartit les diverses mirades
a l’entorn del text bíblic i ha estat enriquidor. Tots i totes hem tingut

DIACONIA BONA LLAVOR

Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i recolzament per continuar realitzant
aquests servei. Necessitem: briks de caldo, pollastre o peix, xocolata en pols per la llet,
formatgets, formatge,oli de girasol... Gràcies per les vostres pregàries i la vostra
col·laboració. Propera distribució dia: 22-6-13.
Dos nous projectes per posar en pregària i amb necessitat de voluntaris.
Setmana del 2 al 6 de setembre Casal per a nens i nenes de primària.
Mes de setembre iniciar el suport a secundària i poder oferir anglès que ens queda coix.

l’oportunitat de participar compartint els nostres dons i aportant el nostre

AGENDA

color. Tots hi hem tingut cabuda, tots hi hem tingut un lloc, en aquest espai

16-6 11h. Clausura escola dominical/ 12h

de trobada, aprenentatge i reflexió.
Vull agrair de tot cor :
- a vosaltres germans i germanes, persones magnifiques, que sense el
vostre suport, el vostre testimoni, el vostre coratge i el vostre amor, aquesta
petita Escola Dominical no hagués estat possible.
- a vosaltres germans i germanes que heu fet de mestres, per la vostra
dedicació, el vostres esforç i el vostre servei.
- a vosaltres company i companya de viatge, que heu estat sempre al peu
del canó, amb força i energia, però sobretot amb molt d’amor i amb
vocació de servei al Senyor.

Concert d’estiu Coral Redemptor.
17-6 3a Sessió Seminari “La pràctica del
Counselling en el Ministeri” amb J. Triginé
10,15 h
22-6 Rebost
23-6 INICI HOARI D’ESTIU - Culte a les 11h
i Revetlla de San Joan
29-6 Assemblea d’Església a les 6/ Sopar de
la Coral. Posar-se en contacte amb la Lois

TAULELL D’ANUNCIS

Informació de:

 campaments per totes les edats.

- al Senyor que m’ha donat l’alegria, el goig i la joia de poder fer camí

 cursos de formació

FORMACIÓ
CONGRÉS INTERNACIONAL: Tema: Els
últims anys de la vida de Pau. Organitzat
per l’Institut de Ciències Teològiques Sant
Fructuós de Tarragona del 25 al 29 de
juny.

COMIAT
Aquesta setmana el dia 12 de juny van
ser cridats a la presència del Senyor els
germans:
Josep Puig Garcia, cunyat de la Maria
C.
Antonio Martínez Sagau, sogre d’en
Josep H i pare de l’Ester M.
Julio Reyes, pastor de Vitoria.

REVETLLA DE SAN JOAN

El diumenge 23, aprofitant com excusa
la revetlla ens trobarem per sopar
plegats, gaudint de les habilitats
Aprofita el nou plafó per apuntar els motius
culinàries, la companyonia i l’amor que
de pregària.
ens tenim.

NOU PLAFÓ

amb tots vosaltres.
Ens passarem uns mesos sense escola dominical. Durant aquest temps,
pregueu perquè el Senyor utilitzi i beneeixi, aquesta petita i nostra ED.
I no oblideu durant el temps d'estiu, de continuar llegint i meditant la
Paraula, aquest llibre meravellós que ens porta les bones noticies de part de
Déu, per a cada un de nosaltres i per tota la humanitat.
BON ESTIU!!!!!!!

LECTURES BIBLIQUES

El tema sobre els plans futurs:
“Si Déu és el teu soci, tens tots els mitjans per fer grans plans”
Dll. Pr 6,6-8; Dm. Pr 28,19;Dc. Ecl-Coh 8,16 ; Dj. Rm 12,2; Dv. 1 Ts 4,11;
Ds. Sl 90,17

