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 viuen en situacions de guerra i pels seus governants.
 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. 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 de Bona Llavor. Per l’equip de joves disposats a fer el Casal.
 Per la Llar d’avis de Vilafranca i la Residencia Infantil Emmanuel
 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
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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!
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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;

17 d’agost//24 d’agost
Diaca de torn: Àngela R// Paco A
Torn de porta: Lliure disposició

ANIVERSARIS

21 David R
22 Feli C; Pere 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

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

UNA VOZ QUE CLAMA
Una simple voz, una voz humana
de uno que clama en el desierto.
Su sonido se entremezcla con el
agua líquida
de ese pequeño río que vivifica.
Ondas acústicas que reverberan
sobre otras ondas de fluido vital.
Cuerpos húmedos en medio de
la sequedad.
Multitudes que acuden
compungidas.
Lágrimas de arrepentimiento
llueven
sobre la corriente que jamás
volverá atrás.
¿Por qué se acercan? ¿Por qué
se sumergen?
¿Quién eres tú para bautizar
judíos?
Una simple voz, una voz
humana
de uno que clama en el desierto.
Era normal el bautismo de
prosélitos.
Hasta la secta de los esenios
introducía en agua a sus
iniciados.
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Antonio Cruz

Pero, ¿a hebreos ortodoxos del
pueblo elegido?
Si los caminos derechos se
tuercen deliberadamente.
Si no se alinean las calzadas
para que transite la verdad.
Si la existencia se torna hipócrita
y vacía.
Es menester escuchar el rumor
que viene del desierto.
La soledad se hace necesaria
para cambiar de vida.
Conviene enderezar el camino
del Señor.
¿Tú quién eres? ¿Por qué nos
bautizas con agua?
Este desconocido trae el
bautismo definitivo:
el del Espíritu Santo.
El agua del río se transformará
en blanca paloma.
Pero yo no soy el Cristo,
solamente:
Una simple voz, una voz
humana
de uno que clama en el desierto.
Font:Protestante digital, 10 d’agost

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. Propera distribució: 6-9
Els dos projectes de l’estiu per posar en pregària i amb necessitat de voluntaris.
 programa d’ajut especial Dispositiu infantil. Preparació de lots 2-9 lliurement: 3-9.
 Casal del 1 al 5 de setembre
Continuem pregant pels serveis de Bona llavor, pels voluntaris/àries i els usuaris tant
petits com grans.

AGENDA

COMPARTIM

1 al 5 –9 Petit Casal
Si marxes durant una temporada, recorda que
2-9 Preparació de lots 17,30 a 20
pots trobar el fulletó penjat a la pàgina web de
3-9 Dispositiu alimentació infantil
l’església, però si el vols rebre, envia un mail al
7-9 Reunió d'església a les 12,30h
14-9 Inici Escola dominical i Culte a la fulletó.
Vols compartir alguna cosa interessant amb els
tarda
18-9 Reunió de senyores i culte de teus germans/es o ens vols enviar una
pregària.
salutació, o una foto, no ho dubtis, utilitza el
28-9 Propera emissió Néixer de nou per fulletó!!!
TV3 a les 9,40
Tots els diumenges a les 8,40 per TV2 TRASPÀS
El passat dia 10 va ser incinerat el pare del
Buenas Noticias
nostre germà Artur i sogre de la Rosa M. Fem
PER UN BON ESTIU
palès el nostre condol, per aquesta pèrdua, tot
MIREU EL TAULELL D’ANUNCIS:
confiant en la gràcia del Senyor per superar

Campaments per totes les edats
aquests moments de tristesa.

Cursos de formació

LECTURES BIBLIQUES
El temps d’oració sempre és el més
productiu, compensa totes les possibles
errades que hem comés
Dll: 1 Cr 16,11 Dm: 2 Cr 7,14;
Dc: Mt 26,41;Dj: Col 4,2;
Dv: 1 Ts 5,17; Ds: Jm 6,16

VOLUNTARIS

Necessitem voluntaris de 1 al 5 de setembre
per ajudar als monitors de les activitats del
Casal que es farà de 10 a 12,30h. Poseu-vos
en contacte amb l’Angela R

