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 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 Mònica, per
la Teresa Q, per la Gina, per la Filomena, pel Paco R , pel Dídac, pel pare de l’Anna M, per la
Míriam S
 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 cada nou dia
HORARI D’ESTIU 11h

21 d’agost de 2016
Número 1546

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!

del 26 de juny al 18 de setembre

Cultes

Senyores

Diumenge: Culte d’adoració 11h
Escola Dominical: Fins el setembre
Dijous: Culte d’oració. Fins el setembre

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

Vacances d’estiu.

Bona Llavor
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem
Suport educatiu i Conversa: Vacances d’estiu

Atenció pastoral

Corals
Fins el mes de
setembre

Al·leluia:
L’Estel:

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;

21 d’agost//28 d’agost
Diaca de torn: David R // Myriam R
Torn de porta: Benjamí G// Ruben R

ANIVERSARIS
21 David R 22 Feli 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

2 Tm 1,7
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

LA VICTÒRIA MOLT A PROP DE LA DERROTA

Jaime Fernández
10-8-16

Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i
acompanyament de persones que ens necessiten. Gràcies per la
vostra col·laboració, recolzament i suport en oració. El mes de
setembre començarem a treballar amb l’equip de suport, necessitem
persones joves o grans que vulguin col·laborar en aquest misteri
d’ajut i acompanyament als nens i nenes que venen. Propera
distribució: 1-9

El fondista brasiler Vanderlei Lima va perdre la medalla d'or en la prova de
marató dels Jocs Olímpics celebrats a Atenes (2004) perquè un espectador
irlandès va saltar les tanques de protecció per abraçar-lo quan encapçalava la
cursa i quedaven pocs metres per acabar. L'intrús era famós per saltar a les
pistes en diferents competicions esportives amb vestimentes estrafolàries, va ser
arrestat i alliberat després de pagar una multa de 3.000 euros. Però Lima, va
haver de conformar-se amb la medalla de bronze, perquè durant el forcejament
amb el boig assaltant, dos corredors el van passar i van guanyar la prova.
A vegades vivim molt a prop de la derrota. Quan els perills i problemes de la
vida ens amenacen, ens fem covards i volem abandonar. És llavors quan
necessitem tornar al lloc més victoriós de l'Univers: la creu de Crist. Crist va
morir una vegada i per sempre però, de la mateixa manera, va ressuscitar i va
vèncer a la mort. Ell està amb nosaltres, i no poden derrotar-nos. 'Encara que de
vegades caminem a la vora de la derrota!
L'apòstol Pau ho va aprendre personalment, i va escriure d'una manera
impressionant: "Gràcies a Déu que sempre ens porta en la desfilada victoriós de
Crist Jesús!" (2 Corintis 2,14). És normal que Pau parlés així, l'Esperit de Déu
era qui l’estava inspirant.
Hem d'anar "al fons" del que Déu diu, i creure-ho en tot moment perquè és fàcil
confiar en la seva Paraula quan estem "eufòrics" i tot va "a tota vela" i les
tempestes de la vida semblen haver quedat en el passat! Però és molt difícil ferho quan estem enfonsats en la desfeta.
'Necessitem recordar sempre que siguin quines siguin les circumstàncies i els
nostres sentiments, Déu és al nostre costat, i no poden derrotar-nos! No tenim
cap dret a abandonar o a renunciar.
Déu et porta a una desfilada victoriosa! Encara que siguin les circumstàncies
més fosques de la vida, l'Esperit de Déu segueix dins teu perquè segueixis
endavant i puguis realitzar el teu treball.
Déu està amb tu, Ell és el Poderós ... no podem ser derrotats-!

AGENDA
1-9 Dispositiu estiu 18h
11-9 Assemblea d’església a les
12,30
18-9 Inici Escola Dominical 11h//Culte
d’adoració 18h
22-9 Reunió de Senyores//Culte de
pregària
20 al 23-10 Convenció UEB Gandia
4 i 5-11 Cimera de lideratge

LECTURES BÍBLIQUES

MALALTS

La nostra germana Raquel continua
ingressada, va progressant
adequadament i possiblement aquesta
setmana anirà a casa.
La nostra germana Marcelina també
ha passat per urgències, ja ha tornant
a la Residencia.
La Mercè també ha estat donada
d’alta i torna esta a casa.

Continuem amb el nostre pla de
lectures per aquest estiu, ara els capítols de Isaïes 55,56 i 57 Vida abundant,
salvació i sanitat.
Dll: Misericòrdia gratuïta per a tothom 55,1-9 //
Dm: Efectivitat de la paraula de Déu 55,10-13 //
Dc: Crida universal a la salvació 56,1-8 //
Dj: Reprensió als mals governants 56,9-12 //
Dv: El just es retira en pau 57,1-2; Reprensió al poble idòlatre 57,3-13 //
Dss: Poema de consolació 57,14-21 //

Desitgem que l’estiu sigui un temps de moltes
benediccions. Si visiteu alguna comunitat doneu
salutacions de part nostra. Recordeu enviar la vostra
imatge d’aquest estiu i un petit comentari.

