Divendres:
21:00 Reunions
d’estudi Bíblic
Dissabtes:
19:30 Culte de pregària
al temple i les cases
Diumenges:
18:00 Escola Bíblia
19:00 Culte d’Adoració

Un gran motiu de lloança i agraïment al Senyor és
que, la nostra Associació ha repartir en els primers
cinc mesos de l’any un total de 2850 Kg entre
menjar, productes de neteja, bolquers, etc., a tot
un seguit de famílies ateses cada tercer dissabte
de mes. Al mes de gener es van poder atendre
a 10 famílies, els mesos de febrer, març i abril a
15 famílies, i el mes de maig a 19 famílies. Anem
creixent, per la misericòrdia del Senyor, en l’abast
i el testimoniatge que donem mitjançant l’ALFS. A
Ell sigui la glòria!

En el tram final d’aquest curs, el nostre germà
Raimon R tindrà al seu càrrec les classes d’Escola Bíblica del mes de juny, amb el tema Ciència i Fe. Serà
un temps d’edificació i formació que tots podem gaudir
plegats. No t’ho perdis!
Com sempre, cada diumenge a les 18:00 h.

Temes especials de pregària per a Juny: L’Anna, cosina de la
Janna C i la Sílvia i el Toni, companys del Christian F.

ANIVERSARIS JUNY:

Dia 9: Raimon R. / Dia 12: Víctor F.
Dia 15: Janna C. / Dia 22: Vero C.
Dia 29: Sara O. / Dia 30: Raquel R.
C o n s e l l d’ E s g l é s i a
Pastor: Francesc Montaño
Consell:
Maria Teresa M.
Juan Esteban V.
Joan O.
Christian F.

Per contactar:
informacio@ebvalles.es
Tel. 626-908-437
www.ebvalles.es

GPS:
N 41º 31’ 35’’
E 2º 02’ 16’’

Església Baptista del Vallès
Inscrita al Ministeri de Justícia amb el nº 021833

“Que la vostra llum resplendeixi igualment davant la gent” Mateu 5, 16.
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BUTLLETÍ núm. 0046 juny 2016
Y según lo prometido, les contaré la segunda parte de

“MI DESIERTO PERSONAL”

Cada mes de Agosto acudo a realizarme mis revisiones ginecológicas de rutina, durante esa revisión el médico encuentra algo en mi
mama izquierda y me pide que vaya ha hacerme una mamografía,
una ecografía y una punción si se precisa; y sí que fue necesaria. El
día 4 de Septiembre fuimos con mi esposo a retirar los resultados,
lo único que pudimos entender fue que eran positivos para células
cancerígenas, estuvimos en silencio en el coche un buen rato, asimilando lo que teníamos “entre las manos”.
Al día siguiente lo comunicamos a nuestros hijos y a nuestros hermanos en la Fe, estar cubiertos en oración sin duda era lo que necesitábamos.
Y Dios respondió esas oraciones, en medio de la incertidumbre en
la que nos encontrábamos, sentíamos la paz del Señor, EL estaba
al control de todo y ya no se trataba de lo que teníamos “entre las
manos”, sino que yo estaba “en sus manos”.
Personalmente en esos días no me había puesto a pensar si el cáncer podría estar en algún otro lugar de mi cuerpo, pero la visita al
Ginecólogo y su solicitud de 8 pruebas entre RX, scanner, electrocardiograma, huesos, etc, para mirar todo el resto de mi cuerpo; me
Església Baptista del Vallès
Carrer Església, 3 Les Fonts . 08194, Sant Quirze del Vallès
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puso en alerta y de rodillas a pedir a mi Señor. ¿Qué pedirle? Humanamente, Señor que no lo tenga en ninguna otra parte más.
Lo que mas recuerdo es que entre estos días de exámenes y espera de
resultados, mientras estaba dentro en una máquina que escaneaba mi
cuerpo durante 20 minutos decidí que mi corazón estaría confiado y mi
mente ocupada, y para ello decidí repetir mentalmente el SALMO 23.
No sé cuántas veces deben haber sido, simplemente cuando lo terminada, volvía empezar. Qué reales fueron en esos momentos las palabras
“aunque ande en valle de sombra, no temerá mi corazón”. Me sentía
reconfortada por el Señor.
Habíamos dado el primer paso, El Señor había escuchado nuestras oraciones, no había cáncer en el resto de mi cuerpo.
Para todos fue una noticia que nos dio la seguridad que la “Victoria estaba en las manos de nuestros Señor”.
Era el momento de practicar la Fe “tener la certeza de que lo se espera
y la convicción de lo que se ve”, que esta batalla estaba ganada.
Olga P.l
Des de l’Associació ALFS s’està programant les CLASSES DE REPÀS
que es preveuen desenvolupar el proper mes de juliol sota la direcció de
la Sara O i que desitgem tingui una resposta igual o superior a les de les
passades edicions. Des d’ara ja podem pregar al Senyor perquè sigui
una experiència de benedicció per als nens que Serveis Socials ens han
de derivar, les seves famílies i també per a tots els voluntaris/es de la
nostra Comunitat que les faran possible.

AGENDA DE JUNY
Dissabte 4: Recollida aliments ALFS
Dissabte 4: CET a Badalona amb Carod Rovira
Dissabte 11: CET Clàssic (Cloenda Curs)
Dissabte 18: Lliurament menjar i roba ALFS
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La Operació Quilo que van organitzar els supermercats Carrefour els passats dies 6 i 7 de maig,
va omplir el nostre rebost amb els 1306 kg recollits
amb la col·laboració de tots els germans i germanes de la Comunitat. Amb aquesta aportació extra,
hem pogut augmentar el nombre de famílies beneficiàries de l’ALFS. Donem gràcies al Senyor per
aquesta provisió i a tots i totes per la resposta voluntària a aquesta tasca en favor dels necessitats.
El dissabte dia 11 d’aquest mes tindrà lloc la darrera sessió del CET Clàssic del Curs 2015-2016.
Al llarg de l’any acadèmic, professors, alumnes,
col·laboradors i el seu Director al capdavant han
fet molts esforços per impartir i assimilar les matèries que poc a poc van donat forma a la preparació d’home i dones
per al servei cristià. Agraïm al Senyor aquesta eina que posa a disposició de les esglésies baptistes de Catalunya. I animar a tots a seguir
endavant en aquesta fita empresa.
Els darrers dies del mes passat van ser especialment
tristos per algunes famílies que coneixem be i estimem.
En una mateixa setmana, la família de la germana Rosa
Maria Miró acomiadava al seu pare i tant sols dos dies
desprès també era cridat a la presència del Senyor el
germà Pere Puig. Tenim la plena seguretat de que el
nostre Déu posarà pau i confortarà a aquestes famílies
que han experimentat el dolor de la separació dels seus éssers estimats.
MALALTS: Donem gràcies al Senyor per la recuperació de la Encarna i el Mingo, i tinguem pressents a la resta de persones, germans en
la fe o amics que podem trobar al butlletí de pregària setmanal.
Si no ho has fet, descobreix i fes servir aquesta eina especial a
Instagram per compartir missatges d’alè i esperança de l’Evangeli
que amb molta cura i dedicació l’Oscar posa a la nostra disposició. Es diu: GOD N’SONS

