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 1489

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:

19 de juliol 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;

19 de juliol//26 de juliol
Diaca de torn: Àngela R//Myriam R
Torn de porta: Benjamí G//Ruben R

Aniversaris
23 Elisabeta 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

Mt 11,28
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

El Senyor no fa vacances

Raquel Reginaldo

Ha arribat el temps de vacances, un
període desitjat, merescut i ben
guanyat desprès d’un any de treball
i maldecaps.
Les vacances son bones per
desconnectar, descansar el cos i la
ment, encara que a vegades els
cansem més viatjant i fent activitats
diverses. Però el sol fet de fer coses diferents ja n’hi ha prou per
renovar forces.
Malgrat que la famosa crisis ho fa mes difícil a tothom qui està
gaudint o pensar en gaudir d’unes vacances, els desitjo uns dies
feliços, agradables, oblidant totes les tasques, que tan si ens agraden
com si no, ens deixen cansats, esgotats quan arriba l’estiu.
Però si que voldria, que ningú de nosaltres fes vacances espirituals.
Estar amb contacte amb el Senyor no és cansat, tot el contrari: Ell ens
ajuda en cada una de les activitats i moments de la nostre vida i és el
nostre descans més valuós. No ens diu a la seva paraula: “ Veniu a

mi tots els que esteu abatuts i afeixugats, que jo us donaré repòs”
(Mateu 11:28). A més el Senyor no fa vacances, ell està actiu i
treballant a favor nostre. El Senyor Jesús ho va deixar ben clar, quan
els jueus li recriminaven que fes miracles en dissabte, els respongué:

“El meu pare treballa sempre, i jo també treballo.” Joan 5:17
Bones vacances a tothom, que el Senyor us acompanyi, us guií i
protegeixi. Gaudiu-ne i fins a la tornada,
que sens dubta tindreu coses per compartir.
I als que ens quedem als nostres respectius
pobles: també molt bon estiu gaudint de les
ciutat i companyia del Senyor, que també
ens ajudarà en tot.

DIACONIA BONA LLAVOR
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: 24-7

OPERACIÓ

AGENDA
24-7 Dispositiu 2015: 18h
1-8 Rebost
15-8 Rebost
3-9 Dispositiu 2015: 18h
5-9 Casament Dani A i Alba Ll a 17h
13-9 Assemblea 12,30h

VACANCES

El proper dimarts 21 de juliol al nostre
germà Jordi V ingressarà a l’Hospital
de Mar i el dimecres 22 li realitzaran
la intervenció que te programada,
preguem per ell, per la seva família i
per l’encert dels metges.

TRAPÀS
El dia 15 es va celebrar la cerimònia
de comiat d’en Jose Saéz pare de
l'Àngels esposa d’en Carles R.
Preguem per la família en aquest
moments de dolor i pèrdua.

Desitgem
que
LECTURES BÍBLIQUES
l’estiu sigui un
Els qui diuen mentides per a tu, amb el
temps de moltes benediccions. Si
temps diran mentides de tu
visiteu alguna comunitat feu alguna
Dll: Sl 31,6;Dm:Pr 12,19; Dc: Mt 5,11;
foto de record i doneu salutacions de
Dj: Ef 4,25; Dv: Ap 21,8;
part de la nostra església.
Ds Sl 89,26-36

HORARI D’ESTIU

Culte d’adoració tots els diumenges a
les 11h.
Les trobades del dijous s’iniciaran el
18 de setembre

El Senyor no ens menteix mai!

TAULELL D’ANUNCIS
Informació de:
Campaments per totes les edats.

