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 i l’Andreu E, 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.
 Per l’equip de joves disposats a fer el Casal.
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per
aquests que estem vivim com a congregació.

Cultes
Del 22 de juny al 7 de setembre
Culte d’adoració: Diumenge 11h
Culte d’oració: Vacances del 20-6 al 11-9

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

Corals
Al·leluia:
L’Estel:

Diaques

20 de juliol de 2014
Número 1437

C/Domenech i Muntaner, 40
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
Fins el mes de setembre

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
Fins el mes de setembre

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;

20 de juliol//27 de juliol
Diaca de torn: Paco A// Myriam R
Torn de porta: Joan F// Benjamí G

ANIVERSARIS
23 Elisabeta Pelmus

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

CREURE EN DÉU ÉS FÀCIL
Isabel Pavón

Creure en Déu és fàcil.
Tenim la guia de l'Esperit. El seu missatge en la Bíblia. Tenim el
sacrifici de la mort i la resurrecció del seu fill únic per salvar-nos.
Per causa d'això molts han donat la seva vida en comptes de
renegar del Creador.
Creure en Déu és fàcil.
Obres la finestra i respires profundament. L'aire fresc et recorda
la seva presència. Veus els colors de les flors i saps que l'obra de
Déu és en elles, satisfent la seva naturalesa viva. Veus el sol, la
lluna, les estrelles. Mires als teus amics i veus la bellesa del
Senyor en els seus rostres, en les seves paraules
i comportaments.
Tot i les males circumstàncies, tot i la intel·ligència que cadascú
tingui, creure en Déu sense veure-l ens resulta fàcil.
La nostra necessitat ens hi ajuda. Hi acudim constantment per
demanar, no tant per agrair i no dubtem que ens sent.
Creure comporta esperança. L'esperança porta goig. El goig
qualitat de vida. La qualitat de vida, alegria. Ens meravellem.
Ens anima a caminar.
Creure en Déu és fàcil.
El necessitem. Ens cal. Ell mateix ens regala el do de la fe. El més
difícil i sorprenent és que Déu cregui en tu, en mi i aposti per
nosaltres.
Gràcies, perquè malgrat ser com som, perquè sovint ens oblidem de
tu, perquè no recordem el que tu has fet per nosaltres. Segueixes
apostant per la humanitat, ens dones noves oportunitats i ens
mostres contínuament el teu amor.

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: 26-7
Es necessiten mans pel programa d’ajut especial per les famílies amb nens/es. Dia de
preparació de lots (170) a l’agenda
Dies i hores de lliurament: 23-7; 3-9;
Continuem pregant pels serveis de Bona llavor, pels voluntaris/aries i els usuaris tant
petits com grans.
Aquesta setmana s’ha realitzat la preparació de l’espai i el lliurament dels lots especials,
156 bàsics, tot s’ha desenvolupat de manera satisfactòria.
Agraïm la col·laboració dels germans i la dels voluntaris. Us esperem per la propera.

AGENDA
22-7 Preparació de lots 17,30 a 20
23-7 Dispositiu alimentació infantil
26-7 Rebost
16-8 Rebost
2-9 Preparació de lots 17,30 a 20
3-9 Dispositiu alimentació infantil

PER UN BON ESTIU
MIREU EL TAULELL D’ANUNCIS

LECTURES BIBLIQUES
Gratitud és el fet de reconèixer aquells
que tan fet bé i que no hi ha cap cosa
que no t’hagin donat.
Dll: Sl 100,4 Dm: Llc 22, 17-19;
Dc: Ef 1,3;Dj: Sl 103,1-3 Dv: Ef 5,20
Ds: Fl 4,6

TAMBÉ ENS NECESSITEN
La Residència Infantil Emmanuel. Li han
disminuït molt els donatius i els hi és molt difícil
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
Llar d’avis de Vilafranca també està passant per
uns moments difícils , i ens demana que els
tinguem presents en les nostres pregàries, té
dificultats per emplenar les places i estant patint.

