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
la Julia C, per la Teresa Q, per l’Amadeu G.
 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. Per l’equip de joves disposats a fer el Casal.
 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

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

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;

18 d’agost//25 d’agost
Diaca de torn: Amadeu G//Myriam R
Torn de porta: Lliure disposició

ANIVERSARIS
21 David R
22 Feli C i Pere 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

18 d’agost de 2013
Número 1389

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!

Perquè gran és
el vostre amor
per mi, has
tret la meva
ànima de les
profunditats
del país dels
morts”
(Salm 86).
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A
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VULL DONAR-TE GRÀCIES
Miriam V.
Per a la teva vida present has d’aprendre a donar gràcies a Déu per tot el que
passa. Perquè aquesta actitud et fa veure sempre la part positiva encara enmig
de lluites, encara que no entenguis tot el que passa al teu voltant i dins del teu
món interior.

“ Entreu als seus portals enaltint-lo, canteu lloances als seus atris, enaltiu i
beneïu el seu nom. El Senyor és bo, per a sempre el seu amor, es fidel per
generacions” (Salm 100 ).

LA MEVA PREGÀRIA, EL MEU SENTIMENT…
Vull expressar els meus sentiments sorgits en el meu camí per la meva por
interior de tenebres i de lluites i victòries. Ara m’aturo un instant i miro cap
endavant, a la llum de l’aurora. He caminat un llarg tros on la teva llum em va
anar il·luminant cada dia amb més intensitat. Sé que un dia quan em diguis, el
meu cos deixarà en llibertat l’ànima que avui et pertany. Deixarà aquesta presó
de carn i de lluites entre les meves dues naturaleses, que s’oposen entre el bé i el
mal: La lluita del meu egoisme i la del meu esperit.
Miro també cap enrere per veure el camí per on em guies. Gràcies Senyor per
salvar-me quan estava cega, presonera i angoixada. Tu em vas cridar i vas tenir
misericòrdia de mi, per aquest miracle d’aquest accident i molts més, sé que tu
estàs en mi, ara, i més enllà dels meus pensaments.
Ara veig amb pau el meu passat, no per plorar pels meus errors, sinó per
reconèixer la ceguesa espiritual en què em trobava, però que la teva llum va
il·luminar posant en el meu ésser penediment amb el perdó dels meus pecats.
M’has donat també capacitat de perdonar, per molt que em costi demanar
perdó i perdonar-me a mi mateix. Gràcies, perquè en el meu camí hem anat de
la mà, mai em vas abandonar, vas posar el dit sobre les meves ferides perquè a
través del dolor de les meves lesions hagués de enfrontar-me a elles per poder
guarir emocional i espiritualment. Em vas obligar subtilment a mirar la misèria
dins la meva ànima perquè fos capaç de descobrir les cadenes que em fan
presoner .
Em vas donar la dita de descobrir la veritat de les meves tristeses, les raons per
les que vaig fracassar en tantes coses a causa dels fruits del pecat en el meu cor.
Però més important encara, em vas donar el dret per la teva gràcia de ser cridat
Fill de Déu quan et vaig acceptar en el meu cor. Vas omplir la meva vida de
saviesa i del poder del teu Sant Esperit.

“A tu, Déu dels meus pares, dono jo gràcies i lloo, perquè m’has donat saviesa i
poder” (Daniel 2:23).
Ara puc entendre que en el teu camí vas permetre moments de lluita intensa i
d’angoixa per modelar el meu caràcter i atraurem als teus braços. Em vaig
enfrontar als meus propis enemics que arrabassaven la meva pau interior, però

no em vas confiar a ells. A cada lluita em vas donar el temps que necessitava per
aconseguir la victòria, “no amb les meves forces sinó amb el teu Sant Esperit”.
Sense el teu amor no hauria pogut vèncer el meu dolor i odi que estava congelat
en un lloc fred i remot del meu món intern. Va acabar el temps per recordar amb
dolor el meu ahir. Ara els meus somnis per un demà estan a les teves mans perquè
“Majors són els teus camins i pensaments que els meus”. Queda el temps de
caminar en comunió amb tu, en llibertat: Tu ets el meu Déu, el teu fill sóc jo.

“Gràcies a Déu pel seu do inefable” (Corintis 9:15).
“Em rentaré les mans a la innocència, i aniré al voltant d’altar, Oh Senyor,
per proclamar amb veu d’acció de gràcies agraïment i comptar totes les
meravelles” (Salm 26).

DIACONIA BONA LLAVOR

Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i recolzament per continuar realitzant
aquests servei. Gràcies per les vostres pregàries i la vostra col·laboració. Propera
distribució dia: 7-9
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.

AGENDA

TAULELL D’ANUNCIS

Informació de:
 cursos de formació

2 al 6 –9 Petit Casal “Vine a jugar”
7-9 Rebost
FORMACIÓ
8-9 Reunió d’església, 12,30h
Pel
curs 13/14 el CET prepara els nous
15-9 Inici Escola Dominical i Culte a la tarda
cursos. Podeu trobar tota la informació
19-9 Culte de pregària
27 al 29-9 Convenció UMMBE. Campaments de la oferta a http://www.cet-online.es
per joves: Als peus de la Creu.
COMPARTIM
Si estàs fora durant l’estiu, pots trobar el
fulletó penjat a la pàgina web, però si el
Necessitem voluntaris del 2 al 6 de
setembre per ajudar als monitors de les vols rebre, envia un mail al fulletó. Si
activitats del Casal que es farà de 10 a vols compartir alguna cosa interessant
amb els teus germans/es o ens vols
12,30h.
enviar una salutació, una foto no ho
LECTURES BIBLIQUES
dubtis, utilitza el fulletó!!!
El perdó és, en certa manera, com el diner ens dona la capacitat per....
Dll. Pr 19,11; Dm. Pr 25,21;Dc. Mt 5,39; Dj. Mc 6,15;
Dv. Mt 5,7;Ds. Ef 4,32;

VOLUNTARIS

