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

Rosa, per l’Artur, l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà, per en
Juan i en Pablo fills d’en Paco R, per la Sara germana de la Raquel, per la Rosa
cunyada de la Lydia G, per la Julia C, la Magdalena, la Concha, la Marcelina,
per la Teresa Q, la Isabel i el José 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 aquells germans que passen per moments difícils que sentin el Senyor al seu
costat i que ens hi trobin a nosaltres.
 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que
s’han distanciat del Senyor. Per aquells que ens agradaria que trobessin al Senyor.
( pares, mares, germans..).
 Agrair al Senyor poder celebrar l’aniversari i el testimoni d’aquells que ens han
precedit. Per aquest any de celebració i testimoni. Pel grup organitzador.
 Pels ministeris i els seus responsables.
Per les nenes de Nigèria, la seva alliberació i per les seves famílies.
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida.

Cultes

Senyores

Diumenge: Escola Dominical 11h matí
Culte d’adoració 18h
Dijous: Culte de pregària 20h

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

Corals

A les 6 de la tarda

Número 1428

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!

Is 41

,13

Bona Llavor
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem
Dimarts a les 17h, classes de conversa
Dijous a les 5h30’ suport escolar

Al·leluia: Diumenge a les 19,45
L’Estel:

Diaques

18 de maig de 2014

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 de maig//25 de maig
Diaca de torn: Myriam R//Francesc A
Torn de porta: Joan F//Benjamí G

ANIVERSARIS
20 Gabriel L

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

Una historia per pensar, com afrontem les dificultats.
Un vell mestre va decidir que aquella tarda visitaria amb el seu deixeble un
dels llocs més pobres de la província . Després de caminar una llarga estona
van trobar una barraca a mig derruïda. No obstant això , el més sorprenent de
tot era que en aquella barraca de només sis metres quadrats hi vivien vuit
persones: el pare , la mare , quatre fills i dos avis .
Les seves mirades tristes i els seus caps baixos no deixaven cap dubte que la
pobresa i la inòpia no només s'havien apoderat dels seus cossos , sinó que
també havien trobat allotjament en el seu interior . Curiosament , enmig
d'aquest estat de penúria i pobresa total la família comptava amb una sola
possessió extraordinària : una vaca que proveïa de llet a tota la família .
Aquesta vaca era l'única possessió material amb què comptaven i l'únic que els
separava de la misèria total .
L'endemà , molt d'hora , assegurant-se de no despertar a ningú , els dos
viatgers es van disposar a continuar el seu camí . Van sortir de l'estatge, però
abans d'emprendre la marxa , l'ancià mestre , davant la incrèdula mirada del
jove , i sense que aquest pogués fer res per evitar-ho, va treure una daga que
portava a la seva bossa i d'un sol tall degollar la pobra vaca que es trobava
lligada a la porta de l'habitatge .
- Què has fet mestre ? Com has pogut matar aquest pobre vaca que era la
seva única possessió ?
Sense immutar-se davant la preocupació del seu jove deixeble i sense fer cas
de les seves preguntes , l'ancià va decidir continuar la seva marxa . Així doncs ,
varen deixar enrere aquella escena tant macabra.
La història explica que , un any més tard , els dos homes van decidir tornar a
passar per aquell paratge per veure què havia passat amb la família . Van
buscar en va la humil habitatge . El lloc semblava ser el mateix , però on un
any enrere es trobava la ruïnosa barraca ara s'aixecava una casa gran que ,
aparentment , havia estat construïda recentment.
Es van aturar un moment, per assegurant-se que es trobaven en el mateix lloc .
El primer que va passar per la ment del jove va ser el pressentiment que la mort
de la vaca havia estat un cop massa dur per a aquella pobra família . Molt
probablement , s'havien vist obligats a abandonar aquell lloc i una nova
família, amb majors possessions , s’hi havia instal·lat i havia construït un
habitatge millor .
Gran sorpresa la seva, quan de l'interior de la casa, va veure sortir el mateix
home que un any enrere els havia donat posada. No obstant això , el seu
aspecte era totalment diferent . Què havia succeït durant aquest any?
L'home els va confessar als dos viatgers que la seva primera reacció davant la
mort de la vaca va ser de desesperació i angoixa . Però , després es va adonar
que necessitaven menjar , van aconseguir algunes llavors i van començar a
sembrar . Així van començar a vendre els aliments que els sobraven i ,
d'aquesta manera, els va arribar l'abundància . "

DIACONIA BONA LLAVOR
Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que es realitzar des de Bona
Llavor. Gràcies per la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració que tant necessitem
per continuar realitzant aquest ministeri en aquests moments tant complicats per a moltes
persones. Necessitem: tonyina, formatgets, oli de gira-sol, brou de carn, o peix, cacao en
pols per la llet. Propera distribució: 24-5
Noticies del rebost: http://www.sabadell.cat/ca/noticies-municipals/29784-el-mercat-centrales-mobilitza-aquest-sant-jordi-a-favor-del-rebost-solidari-de-sabadell-amb-la-campanyauna-rosa-per-un-aliment
http://www.isabadell.cat/sabadell/societat/nova-campanya-de-primavera-del-rebost-solidari/

AGENDA
24-5 Rebost/Assaig músics
25-5 Celebració a Verdi 11h
31-5 Conferència Redemptor

ENS DEMANEN QUE NO PORTEM ROBA
FINS NOU AVIS. Gràcies.
18h.

La

LA PREGUNTA DE L’ED

MES DE MAIG
Busquem un home
7-6 Rebost/ Músics
8-6 Clausura ED/Dinar/Dia de la família
Pista 3: Ell també va arribar a ser un bon
15-6 11h Culte d’acció de gràcies. 18h líder del poble de Déu.
Concert de la Coral.
Pista2:El Senyor el va ajudar sempre, ell va
21-6 Rebost/ Músics
se sempre molt fidel al Senyor, mai es va
22-6 Horari d’estiu Culte 11h
desviar dels seus camins.
23-6 Revetlla San Joan
Pista 1: Va començar el servei de Déu molt
CELEBRACIONS
jove, ajudant a un líder de Déu.
25 de maig a les 11 del mati celebrarem
amb els germans de l'Església de Verdi un LLIBRERIA
culte d’acció de Gràcies al Senyor . Aquests La Dorcas encara té muntada la parada de
germans ens han cuidat durant 9 anys el
llibres. Aprofitem aquesta oportunitat.
piano i ha arribat el moment de tornar a
casa. Hi anirem tots junts amb autocar.
FOTOS
8 de juny: 11hClausura ED // Dinar de
germanor apuntar-se Rubén R// Dia de la Es busquen fotos dels últims 40 anys.
Recés Argentona (1978) i d’aquella època de la
família.
15 de juny: 11h Culte d'agraïment al Gestora.
Senyor// 18h Concert de primavera, Coral
LECTURES BIBLIQUES
Al·leluia
Depressió

Aquests textos ens recorden i ens adverteixen sobre les nostres accions de cada dia.
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