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 la Mei.
 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 persones que portaran al 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

Número 1391

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

1de setembre 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;

1 de setembre// 8 de setembre
Diaca de torn: Paco A//Xavier N
Torn de porta: Lliure disposició

ANIVERSARIS
2-9 Ramon C
5-9 Marta P, Paco A, Paquita M

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

Rm 12,12
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

Fragmemt pronuciat a les escalesdel Memorial a Lincoln, a Washington
DC, al final de la Marxa pel treball i la llibertat, el 28 d’agost del 1963
Fa 50 anys del somni de Martin Luther King i avui encara ens
queda molt per aconseguir
A vosaltres, avui us dic, amics meus, que malgrat les dificultats i les frustracions d’aquest
moment, jo encara tinc un somni. És un somni profundament arrelat en el somni americà.
Tinc el somni que un dia aquesta nació s’alçarà i experimentarà el veritable significat del
seu credo: "Creiem que aquestes veritats són evidents per si mateixes: que tots els homes
són creats iguals."
Tinc el somni que un dia, en els turons vermells de Geòrgia, els fills dels antics esclaus i
els fills dels antics propietaris d’esclaus seran capaços d’asseure’s plegats a la taula de la
germanor.
Tinc el somni que un dia, fins i tot l’estat de Mississipí, un estat desert, recremat per
l’escalfor de la injustícia i l’opressió, es transformarà en un oasi de llibertat i justícia.
Tinc el somni que els meus quatre fills un dia viuran en una nació en què no seran jutjats
pel color de la seva pell sinó per la naturalesa del seu caràcter.
Tinc un somni avui. Tinc el somni que un dia l’estat d’Alabama, que ara té un governador
que deixa caure dels seus llavis paraules d’interposició i d’invalidació, es transformarà en
una situació en què els nens negres i les nenes negres podran agafar-se les mans amb
nens blancs i nenes blanques i caminar junts com a germanes i germans.
Tinc un somni avui. Tinc el somni que un dia cada vall serà enlairada, cada turó i cada
muntanya seran aplanats, els llocs escarpats seran allisats, i els llocs tortuosos seran
adreçats, i es manifestarà la glòria del Senyor, i tota carn ho podrà veure.
Aquesta és la nostra esperança. Aquesta és la fe amb què torno cap al sud. Amb aquesta
fe serem capaços d’excavar de la muntanya de la desesperació una pedra d’esperança.
Amb aquesta fe serem capaços de transformar les discòrdies sorolloses de la nostra nació
en una preciosa simfonia de germanor. Amb aquesta fe serem capaços de treballar junts,
de pregar junts, de lluitar junts, d’anar junts a la presó, de defensar junts la llibertat,
sabent que un dia serem lliures. Aquest serà el dia en què tots els fills de Déu podran
cantar, amb un sentit nou, "País meu, és a tu, dolç país de llibertat, a tu que et canto. País
en què van morir els meus pares, país orgull de pelegrins, de cada costat de muntanya,
que repiqui la llibertat." I si Amèrica ha de ser una gran nació, això ha d’arribar a ser
veritat. Que repiqui, doncs, la llibertat des del cim dels turons prodigiosos de New
Hampshire. Que repiqui la llibertat des de les poderoses muntanyes de Nova York. Que
repiqui la llibertat des de les realçades Allegènies de Pensilvània! Que repiqui la llibertat
des de les nevades muntanyes Rocoses de Colorado! Que repiqui la llibertat des dels cims
arquejats de Califòrnia!
Però, no solament això; que repiqui la llibertat des de la Muntanya Pedregosa de
Geòrgia! Que repiqui la llibertat des de la Muntanya Talaia de Tennessee! Que repiqui la
llibertat des de cada turó i cada talpera de Mississipí. De cada costat de muntanya,
que repiqui la llibertat. Quan deixem que la llibertat repiqui, quan deixem que repiqui des
de cada vila i cada veïnat, des de cada estat i cada ciutat, podrem accelerar el dia en què
tots els fills de Déu, negres i blancs, jueus i gentils, protestants i catòlics, puguin donar-se
les mans i cantar les paraules de l’espiritual negre:
"Lliures per fi! Lliures per fi! Gràcies a Déu Totpoderós, som lliures per fi!"

DIACONIA BONA LLAVOR
Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i recolzament per continuar realitzant
aquests servei. El proper dijous 5 de setembre s’anirà a recollir els aliments del Fons
Europeu, us necessitem per descarregar la furgoneta aproximadament a les 15, 30.
Gràcies per les vostres pregàries i la vostra col·laboració. Propera distribució: 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.
Interessats en col·laborar en aquest servei poseu-vos en contacte amb l’Angela o la M A.

AGENDA
2 al 6 –9 Petit Casal “Vine a jugar”
7-9 Rebost
8-9 Reunió d’església, 12,30h

TAULELL D’ANUNCIS

Informació de:

- cursos de formació

VOLUNTARIS

15-9 Inici Escola Dominical i Culte a la tarda

Aquesta setmana comencem el Petit
Casal, “Vine a Jugar”. Us demanem
19-9 Culte de pregària
que pregueu perquè l’activitat pugui ser
27 al 29-9 Convenció UMMBE. Campaments
de benedicció , tant pels que hi
per joves: Als peus de la Creu.
col·laboren com pels infants que hi
COMPARTIM
participaran.
Des de la redacció del fulletó us INTERVENCIÓ QUIRURGICA
demanem que ens envieu fotos El passat dimarts al nostre germà
d’aquest estiu. Moltes gràcies.
Amadeu G li van realitzarar una
intervenció quirúrgica al coll. Donem
CONDOL
gràcies al Senyor perquè està tenint una
El passat dia 22 es va celebrar el culte
bona recuperació.
de comiat de M. Luisa Liebana, esposa
de L’Eliseu del Campo. Des d'aquí fem FORMACIÓ
palès el nostre condol a la família per Pel curs 13/14 el CET prepara els nous
cursos. Podeu trobar tota la informació
aquesta separació temporal.
de la oferta a http://www.cet-online.es

LECTURES BIBLIQUES

Un dels mals més grans que les comunitats de creients han d’afrontar són les
murmuracions , coses que es diuen, que s’expliquen, que es distorsionen...
Algú va dir: Si el que diu algú no és pot dir a tothom, No ho diguis !.
Dll. 1Co 15,33; Dm. Gl 6,6;Dc. Ef 4,29; Dj. Fl 2,14;
Dv. Col 3,8; Ds. Ac 6,1;

