Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: La Mercè R i el seu fill Enric, la Rosa,

l’Artur, per l’Elisabeta , la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina, la Isabel i el José;
el Gori i la Feli, la Teresa Q, la Gina, la Maria Cs, per la petita Valentina,
Sonia i Joan F, Marta P V, per la Roser i en Paco, Maria C.
 Per totes les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, infants. Per
tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.
 Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina. Per aquelles que no
tenen una llar.
 Per la nostra comunitat, cada un dels serveis, ministeris i les persones que els
desenvolupen, i els reptes que el Senyor té preparats per nosaltres. Pel Proper
concert de la Coral i la Conferència
 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència,
esclavatge i les situacions que provoca la natura.
 Per la situació del nostres país.
 Per cada nou dia, agraint les benediccions i les oportunitats de servir.

17 de juny de 2018
Número 1638

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!

HORARI D’ESTIU CULTE 11H
Del 24 de juny al 9 de setembre

Cultes

Senyores
Vacances d’estiu

Diumenge: Escola dominical: 11h
Culte d’adoració 18h
Dijous: fins el setembre

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

Cada 2 divendres a la tarda
Repartim roba i aliments, i conversem
Suport educatiu: vacances estivals

Atenció pastoral

Corals
Al·leluia: Diumenge a les 20h
L’Estel:

Diaques

Bona Llavor

Telèfon per contactar
amb el pastor Melero: 630113463.

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.
Francesc A: 609475704; Eva Ll 679124234;Albert M 657601050
Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;

17 de juny// 24 de juny
Diaca de torn: Eva Ll//Albert M
Torn de porta: Benjamí G// Rubén R

ANIVERSARIS
19 Trini C B

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té les
guardis només per a tu.
fulleto@1eebs.com

“no vulgueu adaptar-vos al model d’aquest món, més
aviat procureu transformar-vos renovant la mentalitat,
a fi que pugueu discernir quina és la voluntat de Déu,
allò que és bo, allò que li agrada, allò que és correcte”
Romans 12:2
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Si volem veure resultats diferents, no fem sempre el mateix
Aquesta frase la vaig veure penjada en una casa, i sempre m’ha fet pensar.
Per mi té molta raó. Moltes vegades ens costa canviar la nostra actitud, la
nostra manera de fer, les nostres rutines de cada dia, els nostres vicis. Tenim
ganes de que les coses siguin diferents, millors, però acabem fent el mateix
de sempre, i aleshores tot segueix igual. Un canvi, a vegades, ve per la pròpia
voluntat aferrissada d’un mateix de millorar-se. Altres vegades canviant les
persones, es canvien les sinergies, tot sembla nou, té un altre to, pensem sinó
en els entrenadors de futbol o en el nou canvi de govern, ara tot sembla que
tingui un altre tarannà. A vegades canviant la nostra ubicació també sembla
que tot sigui nou. ¿No us passa que quan esteu en un lloc feu unes coses i
quan esteu en un altre feu coses diferents?. No sé si estem preparats per un
canvi en les nostres vides, com ens proposaran aquesta tarda al concert de la
coral. És ben cert que al llarg del nostre cicle vital estem sotmesos a diversos
factors que impliquen un canvi dràstic: feina, matrimoni, fills, partida d’éssers
estimats, situacions inesperades... son canvis naturals, encara que no sempre
volguts, als quals ens adaptem de grat o per força. Molts de nosaltres un dia
també vam fer un canvi...vam acceptar el Crist, i això ens marca i ens obliga
per a la resta de la nostra vida.
L’Escola dominical porta més d’un segle realitzant-se de la mateixa manera.
Es fa igual ara que a finals del segle XIX, potser necessita un canvi? Potser
necessita repensar-se? S’ha de renovar per fer-la més atractiva als sectors
més joves de les nostres comunitats? S’ha de mantenir igual perquè sempre
s’ha fet així i més o menys funciona? Què cal fer perquè la nostra Escola sigui
alegre i vibrant i tinguem ganes de venir a les classes? Moltes preguntes i de
ben segur també moltes respostes. Val la pena pensar-hi. Ens hi va el futur.
S’obre temps per al debat constructiu. Avui celebrem el dia de la cloenda de
l’Escola dominical, és un dia de festa, de repartiment de regals, de compartir.
Per la tarda continua la festa amb el Concert de Primavera. Val la pena ser
optimista de cara al futur. Penso que tenim marge per reaccionar i sobretot
tenim al Crist amb nosaltres. Aquell qui ha donat la vida per salvar-nos del
pecat i de la mort, també ens pot ajudar a trobar el camí per a millor servirlo.
Estimem la nostra Escola dominical, per això la volem viva, engrescadora,
bíblica, educativa, agradable, participativa, comprensible, amena, que faci
pensar, amb el Crist com a centre i la Bíblia com a motor. Com que l’estimem
no només la volem mantenir sinó que la volem millor. Bones vacances!
Carles Raurell

A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones i
t’ofereix algunes oportunitats per desenvolupar els teus dons, parla
amb l'Àngela o M. Antònia. Ens sentim agraïts per la vostra
col·laboració, recolzament i suport en oració. Us necessitem, TU ETS
NECESSARI. Propera distribució: 22-6
bonallavordiaconia@gmail.com

http://www.bonallavor.es/

CLASSIFICACIÓ ED
Familia O

66

17-6 Clausura ED i Vermut// Concert
Primavera, Preparats pel canvi?
22-6 Rebost
24-6 Inici horari d’estiu, culte 11h. //
Reunió d‘Església a 12,30
6-7 Rebost
Informació detallada al taulell

Elisabeta P

66

Júlia i Andreu

64

Anna P

54

Roc O

18

Marta S

10

Paco R

10

Informació de campaments per totes les
edats.

David R

8

Gràcies per la
vostra participació, gràcies per voler
aprendre jugant, gràcies per la
ASSEMBLEA
persona secreta que ens prepara amb
El proper 24 de juny tindrem
cura el Joc. Gràcies per aquesta altre
l’assemblea ordinària abans de l’estiu.
oportunitat d'aprendre més de la Bíblia
On els membres de la comunitat hi
que ens enriqueix.
som convidats. Penses que pel fet de
ser una reunió ordinària no és LECTURES BÍBLIQUES
important?. TU ETS PART IMPORTANT
Quins dóns t’ha donat el Senyor?
DE LA COMUNITAT. PARTICIPA!!
Dll: Ex 35, 20-29
Cada diumenge la Dm: Ma 3, 6-12
capseta t’espera. De Dc: Lluc 21, 1-14
Dj: Rom 12, 9-13
mica en mica o de
Dv: 1 Cor 16, 1-4
cop.
Dss: 2 Cor 8, 1– 15
A
Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell
OR
·LAB
COL

