Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Mercè 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
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, Jordi V, per la Conxa,
per la Filomena, per la Teresa Q.
 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 les famílies que han perdut un ésser estimat.
 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

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 1492

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!
Jo 4,4

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:

9 d’agost 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;

9 d’agost//16 d’agost
Diaca de torn: Xavier N//Àngela R
Torn de porta: Benjami G//Ruben R

ANIVERSARIS
13 Àngela R,
15 Eva LL i Alfonso E

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 015806

Solo Dios me salvará

Nicolàs Roldan

DIACONIA BONA LLAVOR
Con corazón angustiado

En tan densa oscuridad

a Ti, mi señor clamé

de la muerte me salvaste

en el vientre sepultado

¡Oh Dios de la Eternidad!

de este pez, te reclamé

mis plegarias escuchaste,

me vi triste y repudiado

gracias mil por tu bondad

a la muerte yo llamé

pues aun puedo alabarte

Tú, mi Dios, me has contestado.

y vislumbro claridad.

Grandes olas me envolvieron

¡Señor! No soy un idólatra

las aguas me anegaron

la vida me has otorgado

las profundidades vieron

tampoco soy un ególatra

mis ojos y a Ti, clamaron

a Ti siempre he adorado

la corrientes me movieron

de vanidad en la pilastra

tempestades me asolaron

hui, misericordia he hallado

mis esperanzas murieron.

Eres padre y no madrastra

Pensé que !Oh Señor mío!

Gracias por tu Salvación

Tu furor me desechaba

mi verso que a ti dirijo

cuan aterrido de frio

es un ruego y es canción.

la vida se me escapaba
temor, muerte y miedo en trio
con las algas me enredaba,
vivo o muerto en Ti confío.

Jonás 2,2-9

Arriba l’estiu i comencen les vacances, però les necessitats bàsiques de les
persones segueixen 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: 15-8

NOTICIES DE CASA
AGENDA

Desprès d’una setmana durilla el
nostre germà Jordi V continua fent el
seu procés post-operatori.
15-8 Rebost
La Mercè R continua ingressada al tauli, va
evolucionant però esta molt esgotada.
3-9 Dispositiu 2015: 18h
Aquesta setmana la Filomena V també ha
5-9 Casament Dani A i Alba Ll a 17h
passat per l’hospital.
13-9 Assemblea 12,30h
Aquest passat divendres es va realitzar
la cerimònia de comiat de la iaia de la
Sònia i mare d’en Joan.
VACANCES
Continuem pregant al Senyor per a
tots ells i elles, que els acompanyi en
Desitgem
que aquest moments de dificultats.
l’estiu sigui un
temps de moltes LECTURES BÍBLIQUES
benediccions.
Si Netejar, purificar...
visiteu
alguna Dll: Sl 51,2;
comunitat feu alguna foto de record i Dm:SL119,9;
doneu salutacions de part de la Dc: Pr 20,9 ;
Dj: 2Co 7,1;
nostra església.
Dv: He 9,14;
Ds 1Jn 1,7;

HORARI D’ESTIU

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

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

