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 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:

Vacances d’estiu. Fins el setembre.

Número 1493

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!

Tots junts van alçar la veu a Déu i
digueren: “Senyor, tu has fet el cel i
la terra, el mar i tot el que contenen.

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:

Senyores

16 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;

16 d’agost//23 d’agost
Diaca de torn: Àngela R// Myriam R
Torn de porta: Ruben R// Benjami G

ANIVERSARIS
16 Rosa M,21 David R,
22 Feli C i 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

Fets 4,24
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Déu a l’estiu

Blandina Ronsano

DIACONIA BONA LLAVOR

Ens trobem al bell mig de l’ estiu i alguns de vosaltres gaudint
d’unes vacances. Infinitat de vegades hem dit o hem sentit dir, que
Déu no fa vacances. Per això, he cregut oportú que durant aquest

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

mes d'agost ens dediquem a meditar les Escriptures, per adonar-nos
del que Déu és i significa en les nostres vides.
Fixem-nos en els "NOMS DE DÉU, EL SENYOR" que li són atorgats
pels diversos escriptors a la Bíblia: Admirable (Is 9, 6), Bon Pastor
(Jn10,11) Cap de l'Església (Ef 5,23), Castell meu (Sl 18 2), Conseller

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: 3-9

(Is 9, 6), Defensor de les vídues (Sl 68, 5), La meva Salvació
(Sl51,14), Déu que és tot consol (2Co1,3), Déu que ens guia
(Sl48,14), Déu Totpoderós (Gn17,1), Fidel i Lleial (Ap19,11), Foc
devorador (Dt 4,24), Fonament (Is28,16), Jutge Just (2 Tm 4,8), Llum
de la Vida (Jn 8,12), Mestre bo (Marc 10,17), mitjancer (1Tm2,5), El
meu suport (2 Sm 22,19), El meu cant (Ex15, 2), La meva esperança
(Sl 71,5), La meva fortalesa (Ex 15,2), El meu llibertador (Sl18,2),
El meu recer (Sl 32,7), El meu Testimoni (Jb16,19), La nostra
protecció (Sl 33,20), El nostre refugi i fortalesa (Sl 46: 1), El nostre
auxili (Sl 33,20), El nostre Pare (Is 64,8), La nostra pau (Ef 2,14),
La nostra Vida (Col 3,4), Pare d'orfes (Sl 68,5), Pare compassiu
(2Corintis 1,3), Pa de Vida (Jn 6,35), Potent Salvador meu (Sl 140,7),
Príncep de Pau (Is 9, 6), Redemptor meu (Sl19,14) , Rei de reis
(1Timoteu 6,15), Sant dels sants (Dn9,24), El Sant, present enmig teu
(Os 11,9), Senyor de senyors (1Tm6,15), L’amo dels sembrats
(Mt9,38), Creador de tot (Fets 4,24), Gran Pontífex (Heb 4,14).
Recorda que cada circumstància per la qual passis, Ell segueix sent
tot això, fins hi tot durant les vacances.

AGENDA
3-9 Dispositiu 2015: 18h
5-9 Casament Dani A i Alba Ll a 17h
13-9 Assemblea 12,30h
18-9 Culte de pregària
20-9 Inauguració ED

VACANCES
Desitgem
que
l’estiu sigui un
temps de moltes
benediccions.
Si
v is iteu
a lgun a
comunitat
feu
alguna foto de record i doneu
salutacions de part de la nostra
església.

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

NOTICIES DE CASA
El nostre germà Jordi V continua
fent el seu procés post-operatori a
casa i la seva recuperació va sent
bona.
La Mercè R continua ingressada al tauli
i la seva cama va evolucionant
correctament.

LECTURES BÍBLIQUES
Hi ha tants temes que no podem
oblidar!!
Dll: Js 4,1-8;
Dm:1 Pe 5,12-19;
Dc: Sl 91,7-11 ;
Dj: 2Co 5,11-17;
Dv: Llc 22,24-30
Dss: Ef 3,14-19

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

