
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

29 de maig//5 de juny 

Diaca de torn:Àngela R//Amadeu G 

Torn de porta:Joan F//Ruben R 

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: Mercè R, Alina (filla de 

l’Elisabeta), la Rosa l’Artur i els seus pares, Susan W, Maria C. Magdalena P, 
Biel L. 

∗ Per les persones grans de la comunitat. 

∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 

∗ Per les famílies de l’Església. 
∗ Perquè el Senyor doni saviesa al Consell de diaques. 

∗ Per les famílies que passen temps difícils. 

∗ Per les persones que pateixen, especialment pels ciutadans de Llorca. 
∗ Perquè malgrat tot podem mirar el món amb esperança. 

Diaques 

Francesc A, 609475704; Myriam R,676233434; Amadeu G, 620603042;  
Àngela R. 646211050; Xavier N, 650439796;  

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! 

Escolteu, fills, la instrucció paterna, 
i estigueu-hi atents a fi d’adquirir 

coneixement; 
Pro 4,1 



Algú va dir que un infant es porta al ventre durant nou mesos. 
Aquest algú no sap que aquesta criatura es porta al cor tota la vida. 

Algú va dir que es triga unes sis setmanes tornar a la normalitat després de 
donar a llum. 

Aquest algú no sap que després de donar a llum la normalitat no existeix. 
Algú va dir que s'aprèn a ser mare o pare  per instint. 

Aquest algú mai ha anat  a comprar amb un marrec  de tres anys. 
Algú va dir que de bons pares surten bons fills/es. 

Aquest algú pensa que els infants venen  amb instruccions i garantia. 
Algú va dir que les bones mares o els bons pares mai criden. 

Aquest algú mai ha vist fer una entremaliadura a la nineta dels seus ulls.  
Algú va dir que no es necessita una bona educació per ser mare o pare. 

Aquest algú mai ha  ajudat a fer els deures de matemàtiques.  
Algú va dir que no es poden estimar quatre fills/es  com un. 

Aquest algú no ha tingut quatre fills/es. 
Algú va dir que es poden trobar en els llibres les respostes a totes les pre-

guntes sobre com criar els infants. 
Aquest algú no ha tingut un fill/a que s’ha posat  una coseta al nas. 

Algú va dir que el més difícil de ser mare és el part i de ser pare 
col·laborar-hi. 

Aquest algú  no ha portat mai al seu fill/a el primer dia de guarderia.  
Algú va dir que una mare o un pare poden fer la seva tasca amb els ulls 

tancats i amb la mà lligada a l'esquena. 
Aquest algú mai ha organitzat una festa d’aniversari.  

Algú va dir que una mare o un pare  poden deixar de preocupar-se quan 
els fills/es es casen. 

Aquest algú no sap que el matrimoni afegeix gendres i nores al cor dels 
pares i les mares. 

Algú va dir que el treball d'una mare i un pare acaben quan l'últim fill 
s’independitza.  

Aquest algú no té néts/es. 
Algú va dir que una mare i un pare saben que el seu fill/a els estima, per 

tant no cal que ho diguin. 

Aquest algú no és mare o pare. 
Algú va dir que una mare o un pare no necessiten de la comprensió i del 

"t'estimo" del fill. 

Aquest algú no és un fill/a 

COSES QUE ALGÚ VA DIR 
Algú 

PREGUNTA ED AGENDA 

REBOST 

CATECÚMENS 
Properament iniciarem classes de 
catecúmens per aquells germans/es que 
han manifestat el desig de batejar-se. Si 
estàs meditant el tema o si sents aquest 
cridament a obeir al Senyor, parla amb 
el pastor Melero. 

Apunteu-vos   els dies 3 i 4 de juny, campanya Rebost Solidari. Necessitem 

voluntaris per aquests dos dies mati i tarda, parleu amb l’Angela. 
Seguin necessitant llaunes de tonyina. (pak3) i xocolata en pols. 

No oblideu que pel bon funcionament i qualitat d’aquest  servei,  les mans de tots/es són 

necessàries i les vostres pregàries també. Propera distribució d’aliments, classes de català 

i suport per estudiants d’ensenyament obligatoris: 11-6 

 Pregunta mes de maig 

Aquest mes busquem un arbre: 

Pista 4:Avui dia és molt popular, però no 
és el mateix que el de la Biblia, ni tan sols 
és un perfum 

Pista 3:Aquest perfum va ser utilitzat per fer 
l'amortallament de Jesus. 

Pista 2:A l'Antic Testament, apareix dins 
de versets de caire poètic. 

Pista 1: Arbre del què s’extreia un 
agradable perfum. 

3 i 4-6 Rebost Solidari. Mercadona 

4-6 Culte aniversari 30 CE, Verdi, 18h 

11-6 Rebost/ Manteniment 

12-6 Sortida ED 

14-6 Reunió de diaques 

19-6 11h Clausura ED. 18h Culte 
musical amb la participació de la Coral 
Al·leuia i en Josep Borderas. 

20-6 CET Violència de Gènere per Astrid 
Doménech Lloc 1eebs 

23-6 Revetlla de Sant Joan 

26-6 Inici horari d’estiu. 

Continua la campanya de solidaritat amb 
Llorca., fins el diumenge 5 de juny. 

Ens necessiten!!!  


