
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:Guarderia . 

Diaca de torn:   

05-09;Paco A. 

Torn de porta:  Lliure disposició 
  

Beneficiència 

-Repartim roba i aliments 
- Esmorzem 

-Classes de català i cuina 
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  Oscar, Mercè R,  Núria E. 

∗ Per les persones grans de la comunitat. 

∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 

∗ Per les famílies que passen temps difícils. Especialment per la família de la 
Núria S. cosina de la Maria C. 

∗ Pel ministeri d’evangelització. 

∗ Pel culte del 3r diumenge de setembre. 

∗ Perquè les  persones de la comunitat iniciem el setembre amb noves energies  
posant els nostres talents al servei del Senyor.    

∗ Per les famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de consol. 

Diaques 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit. 
Francesc A, 609475704;Amadeu G, 

620603042;   
Xavier N, 650439796; Marta P, 687718941; 

Myriam R,676233434; 

Caldera 

HORARI D’ESTIU 
DEL 27 DE JUNY AL 12 DE SETEMBRE.  

Culte a les 19h 

Corals 

Al.leluia:  
L’Estel:    Fins al mes de setembre 

Senyores 

Fins el mes de setembre 

Telèfon per contactar amb el pastor Melero: 
630113463. 

Atenció pastoral 

Si teniu noticies, comentaris, o coses que us semblin que poden ser interessants per 
compartir ens ho feu arribar al mail de l’església: fulleto@1eebs.com   
MOLTES GRÀCIES! 
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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 el vostre 
amor s'enriqueixi 
encara més i més 
en ple 
coneixement i en 
el sentit de les 
coses, 
així podreu 
apreciar els 
autèntics valors 
de les coses.. 

Filipencs 1, 9-10 



 

La vida passa, les distàncies separen, els fills creixen, els treballs 

van i vénen, la passió disminueix,  el cor es trenca, els pares 
moren, els col·legues, les carreres professionals arriben a la seva 

fi,... 

PERÒ les teves germanes sempre hi són. No és important el temps 
que hagi passat, ni els kilòmetres que hi hagi entre nosaltres, una 

amiga mai està massa lluny per arribar quan la necessites, quan 

has de caminar per una vall solitària,  les dones de la teva vida 
estaran al voltant  teu , animant-te , pregant per tu, empenyent-te, 

intervenint , i esperant-te amb els braços oberts , algunes vegades 

fins i tot trencaran les regles, i caminaran al teu costat ... o 

vindran i et portaran la càrrega ... 
Mares, amigues, filles, àvies, cunyades, germanes, nores, nétes, 

tietes, cosines, nebodes i tota la nostra família ... són una 

benedicció per la nostra vida. 
El món no seria el mateix sense dones i nosaltres tampoc ... 

Quan varem  començar aquesta aventura de ser dones, no teníem 

idea de les increïbles satisfaccions, i de les doloroses proves que 
ens esperaven. Tampoc sabem quan necessitarem les unes de les 

altres, però el que és important, és que cada una d'elles sàpiga 

com les estimem  i les necessitem ... 
Quan vaig rebre aquests text per mail vaig pensar amb vosaltres 
dones de la nostra comunitat, germanes en la fe, per què 
d’alguna manera aquestes paraules retraten els meus sentiments 
envers vosaltres, ja que sou dones significatives en la meva vida i 
estic agraïda a Déu perquè m’ha donat l’oportunitat de poder 
compartir amb vosaltres part del viatge de la vida. GRÀCIES! 

 EQUIP D’EVANGELITZACIÓ 

E s t e m  o r g a n i t z a n t  l ’ e q u i p 
d’evangelització, els interessats en 

treballar en aquest ministeri parleu amb 

l’Anna M. o amb el pastor Melero. 
Apunta’t i prega per aquest ministeri. 

AGENDA 
11-9 Trobada UEBC 
14-9 Consell de diaques 20h 30’ 
16-9 Reunió de Senyores 
         Culte de pregària 
18-9 Rebost/ Manteniment 
        Reunió d’església. 18h  
19-9 Escola Dominical,11h 
         Culte, 18h amb la participació                          
d’Hossana. 

CONVENCIÓ UEBE 

Convenció UEBE-2010. Gandia 14 al 17 
d’octubre amb el lema “En verdad, tu eres 
els dueño de todo. 

RECÉS UEBC CANVI 

El dia 11 de setembre es farà el recés 
UEBC a Comarruga, Hotel Marvel.  
Tema: Comunió intel·ligent. ponent José 
Luís Suarez pastor de l’Església Menonita. 
Per apuntar-vos a la M Antònia. Últim dia 

Desprès de les vacances ja hem iniciat el treball quinzenal del Rebost. La  
col·laboració de tots/es és necessària. Propera distribució: 18-9 

REBOST 

QUEDEN 11 DIES 

PER LA REUNIÓ DE SENYORES 

 I     PEL CULTE DE PREGÀRIA. 

 COMIAT 

El passat dia 30 d’agost la nostra 
germana Àngela G, va passar a la 
presència del Senyor. Fem palès el 
nostre condol a la seva família per 
aquesta separació temporal, tot 
confiant en la gràcia del Senyor per 
superar la pèrdua. 

 BONES NOTICIES 

El proper dia 11 a les 8 de la tarda en Samuel Barceló presenta el seu 
nou disc al conservatori de  la ciutat de Manresa. 


