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
el fill d’en Paco R que ha patit un accident, 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, la Isabel i el José ; pel Pere P, pel Gori, per la Fina germana de
l’Amelia, per la Mònica, Albert nebot de Maria Cus, Jordi V.
 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..).
 Pel desenvolupament dels ministeris de : Bona Llavor, l’Escola Dominical, la
Coral. Pel Creixement de l’església.
 Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli i per les persones
que no poden expressar-se amb llibertat.
 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
Des de el 28 de juny fins al 13 de setembre
Culte: Diumenge 11h
Dijous : Culte de pregària Vacances d’estiu

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

L’Estel:

Número 1486

C/Domènech i Montaner, 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
Vacances d’estiu. Fins el 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

Corals
Al·leluia:

28 de juny de 2015

Atenció pastoral
Fins el mes de setembre

Diaques

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; David R: 607268842 ;
Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;

28 de juny//5 de juliol
Diaca de torn: Francesc A//David R
Torn de porta: Benjamí G//Ruben R

Aniversaris
30-6 Raquel R

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

Fl 4,4-7
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Però encara no t’has adonat que:
La teva presència és un regal per al món. Que ets una persona única i
diferent a totes les altres. Que la teva vida pot ser el que tu vols que sigui,
depenent del camí que triïs. Que has de viure-la amb sentit comú,
honradesa i fe i no limitar-te a consumir temps.
Explica les teves benediccions, i no només els teus problemes, i veuràs com
aniràs tirant endavant. Hi ha tantes respostes dins de tu!
Acull, comprèn, perdona, sigues valent, sigues fort.
No t’imposis límits, els teus somnis estan esperant fer-se realitat si confies
en Déu i en tu mateix.
No deixis les teves decisions importants a l’atzar, esforça’t per arribar al
cim, a la teva meta, però per això compta amb l’oració i el tracte constant
amb Déu.
Res no fa perdre més energia que estar donant-li sempre voltes a les
preocupacions. És clar que existeixen, però posa-ho a les mans del Senyor i
fes el que estigui de la teva part i començaràs a veure la llum!.
No et prenguis les coses tan seriosament que t’arribin a deprimir.
Comparteix les teves inquietuds i deixa’t ajudar, no vagis de quixot pel món.
Viu la vida amb serenitat, no amb lamentacions.
Recorda que una mica d’amor pot durar molt de temps, que bastant amor
pot durar per sempre, que l’amistat és la més sàvia de les inversions.
Els tresors de la vida són les persones amb una indissoluble amistat.
Per això, decideix-te a obrir-te a la vida.
Ha arribat el moment de ressorgir de les teves pròpies cendres. El que hagi
succeït importa poc, pertany al passat. Aixeca’t, proclama la teva decisió
plena de viure mirant cap a endavant i veuràs la vida d’una altra manera:
des dels ulls de Déu.
La vida és aquí i ara, viu-la i agafa’t a les mans de Crist per caminar cap a
endavant i poder arribar a la meta.
Alegria, que avui és un altre dia. L’ahir pertany al passat. I el demà vindrà,
però amb Crist al costat, la cosa canvia i de quina manera. Ressorgeix de
les cendres, ressuscita, és necessari per a tu i pels que t’envolten.
Abraça als teus familiars, als teus amics, somriu des de l’alba i juga a ser
feliç. Aquesta és la teva hora: surt de la teva estança, vesteix-te de festa i
començaràs a sentir el que és viure segons l’Evangeli.
Dibuixa el teu millor somriure i surt al món. Hi ha molts aquí a fora que
beneiran la teva presència.
TU ets especial! Així et va crear Déu, no ho oblidis!

Pau a la carta dels filipenc 4,4 ens dona unes recomanacions si les seguim
segurament sentireu la felicitat a les vostres vides i mirareu al món amb
esperança
Aquest curs, us hem proposat fer un camí a través d’unes paraules per posar
la mirada una mica més enllà. Hem parlar d’adorar, anunciar, acompanyar,
estimar, saber, reconciliar, escoltar, servir, viure la fe, i confiar. Us proposem
dues paraules més per aquest estiu: felicitat i esperança. Torrneu ple d’elles i
junts podrem complir la Missió que el Crist ens té encomanada com església.
BON ESTIU!

DIACONIA BONA LLAVOR

3-9 Dispositiu 2015: 18h

Arriba l’estiu i comencen les vacances,
però les necessitats bàsiques de les
persones seguiexen sent les mateixes i no
en fan de vacances per tant continuem
amb el treball d’ajut, assistència i
acompanyament que realitzem des de
Bona Llavor. Necessitem: Llaunes de
sardines i tonyina, formatgets i cola-cao.
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: 4-7

ASSEMBLEA

LECTURES BÍBLIQUES

AGENDA
28-6 Inici horari d’estiu
4-7 Rebost
5-7 Assemblea d'Església, 12,30h
10-7 Dispositiu 2015: 18h
18-7 Rebost
24-7 Dispositiu 2015: 18h
1-8 Rebost

El proper 5 de juliol tindrem Estem vivint temps difícils on la violència
fa acte de presencia sovint:
l’assemblea ordinària abans de
l’estiu. Farem balanç de com estem Dll: Rm 12,19;Dm Sl 37,8; Dc: Pr15,1;
desenvolupant les tasques d’enguany i Dj: Ef 4,26; Dv: Col 3,8; Ds Jm1,19-21
parlarem de les inquietuds i neguits
que tenim en el nostre cor pel que fa
al Servei al Senyor i a la seva HORARI D’ESTIU
comunitat.
Culte d’adoració tots els diumenges a
TAULELL D’ANUNCIS
les 11h.
Informació de:
Les trobades del dijous s’iniciaran el
Campaments per totes les edats.
18 de setembre

