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 Marcelina, la Isabel i el José; pel
Pere P, pel Gori, per la Fina germana de l’Amelia, per la Mònica, per la Teresa Q, per en
Ramon C, per la Gina, per la Filomena, pel Paco R , pel Dídac, pel pare de l’Anna M
 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.
 Pels germans que han sofert una pèrdua, que el Senyor els hi doni la força necessària
per superar-la.
 Pel desenvolupament dels ministeris de : Bona Llavor, l’Escola Dominical, la Coral, les
senyores, els joves. Pel Creixement de l’església.
 Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli, per les persones que no
poden expressar-se amb llibertat.
 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra i violència. Per la tasca del Rebost
 Per les persones que estant patint a l'Equador.
 Per cada nou dia

Cultes

Senyores

Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18h
Culte d’oració: Dijous 20h

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

Corals

Dijous a les 6 de la tarda.

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
Diumenge a les 20h

Al·leluia:
L’Estel:

Diaques

15 de maig de 2016
Número 1532

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!

“ Que ningú no et
menystingui
perquè ets jove, al
contrari, procura
ser un model per
als creients, en la
conversa en el
comportament, en
l’amor, en la fe i en
la decència .”

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.

1 Timoteu 4,12

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;
Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;

15 de maig//22 de maig
Diaca de torn: Myriam R//Francesc A
Torn de porta: Joan F//Benjamí G

ANIVERSARIS
20 Gabriel L

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

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Treu de la motxilla
Butlletí 1 EEB de València 25-1-15

Lola Sánchez

De tant en tant hem de revisar el nostre equipatge, i treure allò inútil i que
pesa.
Algunes recomanacions per fer més lleuger l’equipatge:
Treu de la motxilla el pes de les coses que vas fer malament. Déu et va
perdonar, perdona't tu també.
Treu de la motxilla l'amor que no et van donar. Si no te’l van donar, no hi
és, no és res, que no et pesi.
Treu de la motxilla tots aquells NOS que havies de cridar, treu-los i
comença a dir-los ara mateix, mai és tard.
Treu de la motxilla tots els SIS que vas dir per covardia, les fronteres que no
vas posar i totes les vegades que et vas deixar rebaixar.
Treu de la motxilla tots els silencis imposats que van fer que et sentissis
impotent.
Treu de la motxilla aquelles converses en què només escoltaves i assenties.
Treu de la motxilla als que et diuen que et coneixen bé i que sense ells no
ets ningú.
Treu de la motxilla tot el que amb la seva vanitat et faci empetitir.
Treu al psicòpata que no sent i al cruel que no pot estimar. A qui es creu la
mà de la justícia de Déu, ja que aquests necessiten la teva motxilla per
humiliar, deixa'ls, ja viuen en la seva pròpia foscor. Només Déu pot portar
aquest llast.
Treu a tot aquell que violenta la teva casa sense permís.
Treu a tot el que té poder i abusa d'ell.
Treu la por, la covardia, el passat pesat i el futur que no existeix.
La teva motxilla és el teu present. És avui. Aquest és el dia que Déu et va
donar, gaudeix d’ell i alegra't.
Que flueixin els teus bons desitjos com cascades de colors suaus i que
omplin bombolles altres motxilles buides.
I posa a qui et beneeixi, i et porta pau. Qui et valora i animi sense aixafar-,
qui t'escolti sense interrompre't per parlar d'ell mateix, qui et porti un
somriure, un acudit dolent i un bon verset.
Posa al que et necessiti i al necessitat.
Posa llàgrimes de bons records i somriures de nadons tractats amb
quimioteràpia. Riallades de morir-se de riure, paraules de gent sabia, posa
esperança i desvergonyiment. Posa perdó i començaments.
No hi ha res impossible per a Déu, entra dins La seva motxilla i deixa que et
porti en llibertat.

Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i
acompanyament de persones que ens necessiten. Pel rebost : Llaunes de
sardines, formatge en porcions capsa o bossa, xocolata en pols i oli de
girasol, i brou per completar els lots. Pel suport educatiu persones que
puguin dedicar el seu temps. Gràcies per la vostra col·laboració,
recolzament i suport en oració. Propera distribució: 21-5

AGENDA

La pregunta de l’ED

15-5 Culte de la tarda amb la participació
Aquesta és la última pregunta del curs.
d’en Toni Bodego
Ànims a tots els participants
18-5 Trobada amb tres líders Evangèlics.
PREGUNTA MES DE MAIG
Busquem un profeta
“La missió de Déu”, EB Ebenecer, passatge
Pista
3:
Dos
dels símbols parlen d’un
Gaiolà 8-12 BCN
terrisser i del que fan els terrissers.
21-5 Rebost//Concert Sal150, EEB
Pista 2: Déu li va fer símbols amb
Castellarnau a les 19h
diferents utensilis.
22-5 Concert Prescott Chorale d’Arizona Pista 1: Té un llibre propi
18h a la 1eebs.
CONCERT
3 i 4 del 6 Campanya Rebost solidari
4-6 CET a Badalona “Protestantisme a La Coral Prescott Master Chorale of
Arizina que ens visitarà és va formar fa
Catalunya”
11-6 Rebost// a les 10,30 al JPC BCN Vols 20 anys a la ciutat de Prescott Arizona,
ha viatjat a molts llocs i aquest maig
participar en la creació de Missió Urbana torna a Espanya i un dels concerts el
BCN?
realitzaran a la nostra Església , el
19-6 Culte-Concert de la Coral Al·leluia proper dia 22.
Serà una bona oportunitat per gaudir
Qui cuida el teu cor?. Coral Al·leluia. 18h
junts del do de la música
Tota la informació al
tauler d’anuncis.
LECTURES BÍBLIQUES
El dimecres 18 de maig a les 19h a
l’Església Bíblica Ebenecer, Passatge Consell sobre l’enuig
Dll: Pr 14,17-29/ Dm: Pr 15,18/
Gaiolà 8-12 BNC i organitzat per GBU i
Dc; Pr 19,11/ Dj: Gl 5,16-26 /
Alianza Evangèlica, es realitzarà una
Dv: Ef 4,31-32 / Ds: Ef 4,26/
Trobada amb tres líders evangèlics:
No
oblidis prendre les vitamines
Samuel Escobar, Rene Padilla y Pedro
Arana que ens parlaran de La misión de
Dios.

