
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

17 d’octubre// 24 d’octubre 

Diaca de torn:  Xavier N/Myriam R 

Torn de porta: Paco A /Joan F  

Beneficiència 

-Repartim roba i aliments 
- Esmorzem 

-Classes de català per adults amb guarderia.  
-  Fem deures (per nens/es de primària) 

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Oscar, Mercè R,  Núria E, Artur i 
Montserrat (pares de l’Artur), Susan Woodcock (pastora Església  Reformada SBD), 
Alina (filla de l’Elisabeta) 

∗ 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. 

∗Per l’escola dominical: mestres i alumnes 

∗ Pel  ministeri de les Corals i els seus cantaires. 

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

Diaques 

Francesc A, 609475704;Amadeu G, 620603042; Xavier N, 650439796;  
Marta P, 687718941; Myriam R,676233434; 

Caldera  
Grup de pregària 

Corals 

Al·leluia: Diumenge a les 8 del vespre 
L’Estel:  Diumenge 2/4 1 del migdia  

Senyores 

Dijous a 2/4 de 7 de la tarda.   

Telèfon per contactar amb el pastor Melero: 
630113463. 

Atenció pastoral 

Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com   
                                            MOLTES GRÀCIES! 

Cultes 

Diumenge: Escola Dominical 11h mati 
                  Culte d’adoració a les 6 de la tarda 
Dijous: Culte de pregària a les 8 del vespre. 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit. 
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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! 

Ningú no pot tenir un amor més 
gran que aquell qui dóna la vida pels 
seus amics. 

Jn 15,13 



 

Avui us porto una lectura que varem llegir i comentar el divendres passat 
a classe i que m’ha semblat interessat compartir amb vosaltres. 

                                            DOS AMICS 

Explica una llegenda que dos amics viatjaven pel desert i en un determinat 

punt del viatge van discutir.  

L' ofès, sense res a dir, va escriure a la sorra: 
          Avui, el meu millor amic m’ha clavat una bufetada a la cara. 
Van seguir caminat i van arribar a un oasi on van decidir  banyar-se. 

El que havia estat bufetejat i ofès va començar a ofegar-se, i va ser salvat 
per l'amic. Al recuperar-se, va prendre un cisell i un martell iva escriure en 

una pedra: 

                  Avui, el meu millor amic em va salvar la vida. 
Intrigat, l'amic va preguntar: Per què després de fer-te  mal,vas escriure a 
la sorra i ara escrius en una pedra? Somrient, l'altre amic va respondre: 

"Quan un gran amic ens ofèn, ho hem d'escriure a la sorra, on el vent de 

l'oblit i el perdó s'encarregaran d'esborrar l’ ofensa, per altra banda quan 
ens passi quelcom grandiós, haurem de gravar-ho a la pedra de la 

memòria del cor, on cap vent del món ho podrà esborrar ". 

Desprès de llegir aquest text el varem comentar, una nena va dir que 
quan ella feia mal a algú, havia de demanar ràpidament perdo, sinó ho 
passava molt malament. Un altre va comentar que sentia una forta pressió 
al pit i que ho havia de solucionar. Un altre alumne va comentar que li 
costava dormir a les nits.  
Van arribar a la conclusió que no els hi era bo guardar a dintre seu, la 
ràbia i el sentir-se malament. 
Que els hi era bo, solucionar ràpidament els problemes amb els amics i 
demanar perdó o perdonar, per restablir les relacions i poder  jugar i riure 
junts altre cop. 

M. A. 

AGENDA 
17-10 Culte d’adoració amb la participació 
d’en Josué Martínez 
14-17 del 10 Convenció UEBE 
23-10 Inici CET– Classic ; IV Trobada de 
pregària i Lloança a Barcelona. 
24-10 Escola Dominical . Taller 
d’evangelització a càrrec d’en Francisco 
Melero 
30-10 Rebost /Assaig de músics 
Culte de la Reforma, Església Evangèlica 
Trèvol ,11h 
31-10 Castanyada 
 
 

Necessitem: oli de girasol, oli d’oliva, tomàquet fregit (400gr), llegums cuits(vidre), cafè i 
xocolata, i com sempre les vostres mans i pregàries. La  col·laboració de tots/es és 
necessària. Propera distribució d’aliments, classes de català i suport per estudiants 
d’ensenyament obligatoris: 30-10 

REBOST 

PROGRAMES TV 
El programa Buenas Noticias s’emet tots els 
diumenges a les 8h 45’ a la 2 TVE. 
Néixer de Nou, a les 10h10’, al 33 proper 
dia 31-10 

CET 
Cet– Clàssic inici 23 d’octubre (Informació 
Taulell) 
Cet– Reciclatge 
Seminari I 
Tema: Llei i reglament llocs de culte 
Ponent: Montserrat Coll 
Dia i lloc: 6-11 IEB Badalona a les 10h 

LA PREGUNTA DE L’ED 
PERSONATGE BÍBLIC 
Pista 3: Va haver de viure aïllat, doncs va 
patir la lepra fins que es va morir. 
Pista 2:Quan va accedir al tron tenia els 
mateixos anys que capítols té un dels quatre 
evangelis 
Pista 1:Rei de Judà. Va accedir al tron bastant 
jove.  

CASTANYADA 
El diumenge 31 dia de la castanyada estem 
organitzant un sopa de tardor amb moniatos, 
castanyes, panellets..., per desprès del culte. 
Els qui estigueu interessats aviseu a la M. 
Antònia o al Paco 

CALENDARIS 
L’Anna M ja té els calendaris de la Buena 
Semilla pel proper any. És una eina útil per 
compartir l’evangeli. 

IV TROBADA 

Convocat el 23-10 pel Comitè Evangèlic per a 
la Immigració de Catalunya (CEC) al Passatge 
Paca Soles, 16 de Barcelona, a les 18h30. 
Aquest acte vol reunir a l’esglèsies autòctones 
i ètniques amb una programa que intercalarà 
la reflexió bíblica amb la lloança i la pregària. 

de pregària i 
Lloança 


