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 , pels que són perseguits per causa
de l’evangeli i per les seves famílies.
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida.

Cultes

15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

Corals

Diaques

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!

A les 6 de la tarda

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

Atenció pastoral

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

Número 1429

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

Senyores

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

Caldera-Grup de pregària

25 de maig de 2014

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;

25 de maig
Diaca de torn: Francesc A//Amadeu G
Torn de porta: Benjamí G//Gregori 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

Is 61,1
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

BOCO HARAM un dolor compartit
Guillem Correa Secretari General CEC

Segons publica la premsa més de 12.000 persones han estat
assassinades per aquesta organització, centenars de nenes han estat
segrestades per vendre-les com si no fossin ésser humans i més de
50 Esglésies Cristianes han estat assaltades. I aquests són els fets
dels que tenim notícia. Els esdeveniments han transcendit per la seva
magnitud i actualment ja formen part de l’agenda de treball de
molts països i dels principals líders mundials. La gent, tan normal
com tots nosaltres, en parlar-ne sap perfectament de què estem
parlant. Darrera d’aquesta acció continuada hi ha una manera
d’interpretar la realitat. Jo diria que hi ha una amenaçant manera
d’interpretar la realitat. La gent normal com nosaltres ens sentim
amenaçats per gent extremista com ells. Gent que ha fet del seu
extremisme la seva raó de ser. El pitjor és que ens volen fer creure
que ho fan en defensa d’una determinada religió. No és pas veritat.
Ho fan en nom del seu extremisme i utilitzen una determinada
religió com a cobertura de les seves accions. Tot extremisme és
fanàtic i el fanatisme és la negació de la religió. De qualsevol
religió. Per definició una persona religiosa és, i ha de ser, una
persona que fa el bé a qui l’envolta. És una persona que no es deixa
emportar pels fanatismes d’aquest món. Permeteu-me que citi a
Jaume, un autor del Nou Testament cristià. En el capítol 1 del seu
llibre i en el verset 27 escriu:”La religió pura i sense taca als ulls de
Déu Pare consisteix en això: ajudar els orfes i les viudes en les seves
necessitats i guardar-se de la malícia del món”. Ens resulta fàcil
identificar el fanatisme dels components de Boco Haram. La
pregunta que tots ens hem de fer cada dia és més difícil
d’identificar: Vigilo per no caure en la malícia (fanatisme,
extremisme, simplisme) d’aquest món?

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: 7-6
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

ENS DEMANEN QUE NO PORTEM ROBA
30-5 Lliurament medalla Mèrit ecumènic FINS NOU AVIS. Gràcies.
19,30h a L’Església Unida de Terrassa.
31-5 Conferència Redemptor 18h. La LA PREGUNTA DE L’ED
MES DE MAIG
Depressió
Busquem un home
7-6 Rebost/ Músics
8-6 Clausura ED/Dinar/Dia de la família
Pista 4: Se li va aparèixer el cap dels
15-6 11h Culte d’acció de gràcies. 18h Exercits de Déu
Concert de la Coral.
Pista 3: Ell també va arribar a ser un bon
21-6 Rebost/ Músics
líder del poble de Déu.
Pista2:El Senyor el va ajudar sempre, ell va
22-6 Horari d’estiu Culte 11h
se sempre molt fidel al Senyor, mai es va
23-6 Revetlla San Joan
desviar dels seus camins.
CELEBRACIONS
Pista 1: Va començar el servei de Déu molt
8 de juny: 11h Clausura ED // Dinar de
germanor apuntar-se Rubén R// Dia de la LLIBRERIA
família.
La Dorcas encara té muntada la parada de
15 de juny: 11h Culte d'agraïment al
llibres. Aprofitem aquesta oportunitat i anem
Senyor// 18h Concert de primavera, Coral
preparant les lectures per l’estiu.
Al·leluia

LLIURAMENT MEDALLA

CAMPAMNETS

El divendres 30 de maig a 2/4 de 8 del vespre Al taulell trobareu informacions d’activitats i
a l'Església Unida de Terrassa l'Associació campaments d’estiu per a totes les edats.
Cristians per Terrassa lliurarà la medalla al
LECTURES BIBLIQUES
mèrit ecumènic a en Benjamí Planes.
Aquells qui van crear el dolor d’ahir, podran crear l’alegria del demà.
Dll: 1 Jn 3,1; Dm: Ga 6,9 Dc Pr 18,24 Dj: Sl 94,14 Dv: Jn 6,37-39
Ds: Cl 3,25

