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
Gori, per la Fina germana de l’Amelia, per la Mònica, per la Teresa Q, 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.
 Pel proper concert de la Coral Al·leluia.
 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 cada nou dia
HORARI D’ESTIU 11h

19 de juny de 2016
Número 1537

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!

Aquells qui esperen en el Senyor renovaran les
seves forces, aixecaran el vol com les àguiles;

del 26 de juny al 19 de setembre

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
Diumenge a les 20h

Al·leluia:
L’Estel:

Diaques

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
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 juny//26 de juny
Diaca de torn: Myriam R//Francesc A
Torn de porta: Rubèn R//Joan F

ANIVERSARIS
19 Trini C

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

1
0,3
Is 4

correran i no es cansaran;
caminaran i no es fatigaran.
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

A reveure

Raquel Reginaldo

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: 11-6

En pocs dies hem tingut acomiadat a dos estimats germans, que
han passat a la presència del Senyor.
Això, als cristians ens produeix uns sentiments contradictoris: per
un cantó la gran tristesa i enyorança, ja que no els tenim entre
nosaltres, i no podrem gaudir de la seva companyia.
Per l’altre el goig de que s’ha acabat el patir i ja poden gaudir de
la vida eterna al costat del seu Senyor.
S’han acabat les llàgrimes, i ja poden gaudir del pa i aigua de
vida que ens promet el Senyor.
Com eren els nostres germans? Dos caràcters completament
diferents, però en comú un sol pensament: creure, estimar i obeir
al Senyor. Tenien diferents feines, però una tasca en comú:
escampar l’Evangeli de Crist. Feien coses diferents dins l’església,
però la finalitat la mateixa: servir al Senyor i als seus germans en
Crist.
Us trobarem a faltar molt Pere i Ramon, però sabem segur, que al
igual que l’apòstol Pau heu pogut dir: “He lluitat el noble combat,

he acabat la carrera, he guardat la fe; pel resta tinc reservada la
corona de justícia que el Senyor jutge just, em donarà aquell dia; i
no sols a mi, sinó també a tots els qui anhelen la seva vinguda”
2 Timoteu 4,6-8
Vosaltres ja la teniu, ja ha arribat “aquell dia”, nosaltres l’esperem.
No han sigut uns adéus, han sigut uns: fins més tard germans, a
reveure.
Arriba l’estiu un temps magnífic per llegir. Aprofitem
la llibreria i la biblioteca per preparar les lectures

CONCURS ED

AGENDA
19-6 11h Clausura ED. i aperitiu//
Concert– Testimoni de la Coral Al·leluia
Qui cuida el teu cor?. Coral Al·leluia. 18h
22-6 Dispositiu estiu 18h
23-6 Trobada de San Joan
25-6 Rebost
26-6 Inici horari d’estiu. Culte 11h
3-7 Assemblea d’església a les 12,30
6-7 Dispositiu estiu 18h
20-7 Dispositiu estiu 18h
Tota la
informació al
tauler d’anuncis.
PER UN BON ESTIU MIREU LA
INFORMACIÓ que està arribant de
campaments i activitats.

CLASSIFICACIÓ FINAL
Família Orengo 62
Marta S 60
Roc O 54; Joan O 54
Paco R 42
Júlia C 22

ASSEMBLEA
El proper 3 de juliol tindrem l’assemblea
ordinària d’església abans de l’estiu.
Farem balanç de com estem
desenvolupant les tasques d’enguany i
del servei que estem desenvolupant com
a comunitat.

NIT DE SANT JOAN
El dia 23 de juny a la nit i
aprofitant la revetlla com
excusa ens trobarem per
sopar plegats, gaudint de
les habilitats culinàries, la
companyonia i l’amor que ens tenim.

LECTURES BÍBLIQUES
Aquesta setmana llegirem el llibre d’AMOS.
Dll: La Paraula ens mostra el camí 2,4-5
Dm: Ajudem al necessitat; 2,11-12
Dc: Déu no improvisa ; 3,3-8
Dj: Ens parla de moltes maneres; 4.6-12.
Dv. El Senyor està al seu lloc; 5. 4-9.
Dss: El veritable pla és servir-lo; 6,1-7
No oblidis prendre les vitamines diàries!!!

