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, David H, Feli C, la mare de la Lydia.
 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 totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que

s’han distanciat del Senyor.
 Perquè el Senyor animi, motivi i il·lusioni el cor de tots i totes i sàpiguen escoltar
la seva veu. Per cada un dels ministeris de la comunitat. Perquè amb coherència
puguem estar disposats al servei del Crist. Per les persones que escolten el
missatge de la Bona Nova.
 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

Número 1383

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!

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

7 de juliol 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;

7 de juliol// 14 de juliol
Diaca de torn: Àngela R//Myriam R
Torn de porta: Joan F//Lliure disposició

ANIVERSARIS
7 Maruja M,
10 Joan O, 12 Ruben R

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

Qui va matar a l’amor?

Anònim

Hi va haver una vegada a la història del món un dia terrible en què l’ODI,
que és el rei dels mals sentiments, els defectes i les males virtuts, va
convocar a tots els seus súbdits a una reunió urgent.
Van venir de tot arreu del món i els desitjos més perversos del cor humà van
arribar a aquesta reunió, amb curiositat per saber quin era el propòsit.
Quan van estar tots reunits, l’ODI es va posar dret i va dir: Els he reunit a
tots perquè desitjo amb tot el meu cor matar algú. Els assistents no es van
estranyar gaire doncs era l’ODI qui els estava parlant i ell sempre volia
matar algú, però tots es preguntaven, qui era tan difícil de matar perquè
l’ODI, els necessités a tots. Vull voluntaris que matin l'odiós AMOR, va dir.
Molts van somriure, ja que gairebé tots volien fer-ho d'una o altra manera.
El primer voluntari va ser el "Mal Caràcter". Jo ho faré i els asseguro que en
un mes, l’AMOR haurà mort. Provocaré una discòrdia i una ràbia tant gran
que no ho suportarà, els hi va dir a tots.
Al cap d'un mes es van reunir una altra vegada per escoltar el que havia
passat, però el "Mal Caràcter" tenia males notícies. Ho sento, ho he intentat
tot, però cada vegada que jo sembrava discòrdia, l’AMOR la superava i
seguia endavant, va dir.
Va ser llavors quan, es va oferir l"Ambició" que fent gala del seu poder va
dir: Vist que el "Mal Caràcter" ha fracassat, hi aniré jo. Desviaré l'atenció de
l’AMOR cap al desig per la riquesa i el poder, i no podrà vèncer la
temptació. No fallaré.
L’"Ambició" va iniciar l'atac cap a la seva víctima, qui efectivament va caure
ferida, però després de lluitar aferrissadament, va renunciar a tot desig de
poder i va triomfar.
L’ODI es va enfurismar pel fracàs del "Mal Caràcter" i l’"Ambició" i va
decidir enviar a la "Gelosia", qui burleta i perversa inventava tota mena
d'estratagemes i situacions per a despistar i omplir de dubtes i sospites
infundades al seu adversari l’AMOR. Però aquest no tenia cap intenció de
morir, i amb valentia i fortalesa el va vèncer.
Any rere any, l’ODI va seguir en la seva lluita i va enviar als seus companys
més terribles: "Fredor", "Egoisme", "Indiferència", "Pobresa" i a molts d’altres,
però tots van fracassar, perquè quan l’AMOR se sentia defallir, prenia forces
altre cop i tot ho superava.
L’ODI, convençut de que l’AMOR era invencible va dir als altres: No es pot
fer res, hem perdut la batalla. L’AMOR ho ha suportat tot, portem molts anys
insistint i no ho hem aconseguit.
De sobte, d'un racó del saló es va aixecar un sentiment poc conegut, la seva
cara era poc visible, de manera que ningú el va reconèixer. Amb veu molt

ferma i amb molta autoritat, va dir: "Jo m'encarregaré d'e l’AMOR"
Confós, però amb molta alegria, l’ODI va dir: Vés i fes-ho.
Tan sols havien passat uns dies quan l’ODI va tornar a cridar a tots els mals
sentiments per a comunicar que després de molt esperar per fi: l’AMOR havia
mort.
El sentiment poc conegut es va posar dret, es va dirigir als presents i els va dir:
Aquí els lliuro el cos sense vida de l'AMOR. És mort com desitjaven tots vostès, i
sense dir res més va marxar.
Espera dir l’ODI: Com has pogut vèncer en tan poc temps? No va fer cap esforç
per sobreviure? Qui ets tu?
El sentiment, va mostrar per primera vegada el seu horrible rostre i va dir: "Sóc
LA RUTINA".
La rutina és el pitjor enemic de l'amor humà, però vull dir-te que hi
ha un AMOR, que ni el temps, ni la distància, ni tan sols un sentiment
negatiu pot matar, perquè aquest amor és incondicional i etern, no té
principi ni fi , aquest amor és l'AMOR DE DÉU "Joan 3:16

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: 6-7-13.
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.

TAULELL D’ANUNCIS

Informació de:
 campaments per totes les edats.
 cursos de formació

UTILITZA EL PLAFÓ

AGENDA
20-7 Rebost
27-7 Rebost i Pica pica d’estiu.

VOLUNTARIS

Necessitem voluntaris del 2 al 6 de
Aprofita el plafó de suro per apuntar setembre per ajudar als monitors de les
els motius de pregària.
activitats del Casal que es farà de 10 a
12,30h.
LECTURES BIBLIQUES
Hem de desenvolupar l’esperit de superació. Sabem que allò que no podem
dominar, amb el temps ens acaba dominant
Dll. Ro 12,21; Dm. 1 Jn 2,13;Dc. 1 jn 4,4 ; Dj. Ap 2,7; Dv. Ap 3,21;
Ds. Ap 21,7;

