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 Marcelina, per la Teresa
Q, la Isabel i el José G, pel Gregori P.
 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 .

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!

He

13,1

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

Corals

Atenció pastoral

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

Diaques

Número 1430

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

1 de juny 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;

1 de juny//8 de juny
Diaca de torn: Amadeu G//Xavier N
Torn de porta: Ruben R//Joan F

ANIVERSARIS

7 Roc O

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
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LA FAM NO FA VACANCES
Àngela Raurell

“La fam no fa vacances” és una campanya de recollida d’aliments bàsics
per aconseguir que les persones més necessitades rebin ajuda alimentària
durant l’estiu. La campanya és coordinada pels quatre Bancs d’Aliments de
Catalunya.
Aquesta campanya pretén motivar a la societat catalana a mobilitzar-se
contra la fam més propera, organitzant actes i activitats que permetin
recollir aliments bàsics per omplir els magatzems de les entitats benèfiques
de la seva població o poblacions més properes per a que puguin fer-los
arribar als seus beneficiaris durant l’estiu.
A l’estiu acostumem a fer vacances, i durant els mesos de juliol i agost
moltes coses paren o treballen a un ritme diferent.
Els infants de Sabadell que el curs passat van rebre ajuts pel menjador
escolar van ser 280, enguany 400.
I aquest estiu, que passarà quan deixin de funcionar els menjadors escolar?
El programa "La Fam no fa vacances", a Sabadell, anirà destinat aquest
infants que amb l'arribada de les vacances d'estiu deixen de rebre aquests
ajuts i es veuen privats de l'àpat més important del dia i, massa sovint, de
l'únic àpat diari.
A la nostra ciutat, l'entitat responsable d'aquest programa és El Rebost
Solidari de Sabadell amb la tutela de l'Ajuntament, Bona Llavor Diaconia hi
col·laborarà dedicant 5 matins (1 el mes de juny, 3 el mes de juliol i 1 el
mes de setembre) donant uns lots especials que vindran ja preparats del
Rebost, per a les famílies de la zona que ens corresponguin.
Les entitats que de moment han confirmat la seva col·laboració són Creu
Roja, Dana Solidària i Bona Llavor Diaconia amb les quals es cobreixen
totes les zones, tot i que ens els propers dies s'adhereixin més entitats.
Durant el mes d'agost, Creu Roja proporcionarà i gestionarà unes
targetes per comprar aliments; assegurant d'aquesta manera una nutrició
bàsica durant els mesos d’estiu.
-No serà compartir el teu pa amb el famolenc i acollir a casa teva els pobres
vagabunds? -No serà que quan vegis un que no té roba el vesteixis i que no et
desentenguis del teu germà?
Llavors sí que brillarà la teva llum com l’aurora, i la teva guarició vindrà de pressa;
la teva justícia caminarà davant teu i et seguirà la glòria del Senyor. (Is 58, 7-6)

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

NECESSITEM EL VOSTRE AJUT
Es la crida que ens fa la Residència Infantil Emmanuel. Han disminuït molt els donatius i és
molt difícil per ells afrontar les despeses mensuals. Estan confiats amb l’ajut del Senyor però
ens demanen que preguem per ells i si podem fer alguna aportació econòmica.
Cuenta bancaria: Barclays Bank: ES19 0065 0113 2100 0106 2954
o en la cuenta: Catalunya Caixa: ES66 2013 0217 8702 0000 3088

AGENDA
2-6 CET– Reciclatge
última sessió,
Espiritualitat, religió i salut mental, 10,15 a
13,30 a l’1eebs.
7-6 Rebost/ Músics
8-6 Clausura ED/Dinar/Dia de la
família/Concert Coral del Redemptor 12h
15-6 11h Culte d’acció de gràcies. 18h
Concert de la Coral.
21-6 Rebost/ Músics
22-6 Horari d’estiu Culte 11h
23-6 Revetlla San Joan

CELEBRACIONS

LA PREGUNTA DE L’ED

RESPOSTA MES DE MAIG
Buscàvem un home: JOSUÉ
Pista 4: Se li va aparèixer el cap dels
Exercits de Déu
Pista 3: Ell també va arribar a ser un bon
líder del poble de Déu.
Pista2:El Senyor el va ajudar sempre, ell va
se sempre molt fidel al Senyor, mai es va
desviar dels seus camins.
Pista 1: Va començar el servei de Déu molt
jove, ajudant a un líder de Déu.

LLIBRERIA

La Dorcas encara té muntada la parada de
8 de juny: 11h Clausura ED // Dinar de llibres. Aprofitem aquesta oportunitat i anem
germanor apuntar-se Rubén R// Dia de la
preparant les lectures per l’estiu.
família.
15 de juny: 11h Culte d'agraïment al
MIREU EL TAULELL D’ANUNCIS
Senyor// 18h Concert de primavera, Coral
LECTURES BIBLIQUES
Al·leluia
El no enfadar-nos, no sempre esta a les nostres mans, però si saber-ho gestionar.
Dll:Jm 1,19-20; Dm: Ef 4,26; Dc: Pr 15,1Dj:Ro 12,19; Dv: Ecl 7,9
Ds: Sl 25,21

