
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

 3 de juliol//10 de juliol 

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn:Xavier N//Paco A 

Torn de porta:Lliure disposició 

Beneficiència 

-Repartim roba i aliments 
- Esmorzem 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Mercè R, Alina (filla de 
l’Elisabeta), per la mare de la Rosa M, Susan W, Maria C. Magdalena P, M.  

∗ Per les persones grans de la comunitat. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗ Per les famílies de l’església. 
∗Per les famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de 

consol. 
∗ Perquè el Senyor doni saviesa al Consell de diaques. 
∗ Perquè malgrat tot podem mirar el món amb esperança. 
∗ Donem gràcies per l'oportunitat de poder servir al Senyor. 
 

Diaques 

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

Caldera  

Corals 

Al·leluia: 
L’Estel:   

Fins el mes de setembre 

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 

Des del 26 de juny fins 11 de setembre 
Culte: DIUMENGE A LES 10 h 

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

HORARI D’ESTIU 
Del 26 de juny fins l’11 de setembre 

Culte a les 10h 

Senyores 

Fins el mes de setembre 
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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! 

Mateu,5,9 



Treballar per la pauTreballar per la pauTreballar per la pauTreballar per la pau    

Isaac Newton va dir que els homes construïm massa murs i no suficients 
ponts. Murs com els que els homes han aixecat a través de tota la història. 

El mur de Berlín, considerat durant molt de temps com el mur de la ver-

gonya, va ser enderrocat el 1989. Moltes coses han canviat des 

d’aleshores, però avui en dia segueixen existint infinitat de murs que sepa-

ren les persones i que són el reflex de l’egoisme, de l’odi, de la venjança, 

dels interessos comercials, del racisme i dels fanatismes religiosos. 

Jesús mateix va dir que ell no havia vingut a portar pau a la terra.  I no és 

que no la volés o que no la practiqués, ans al contrari, ell va dir: Us deixo 

la pau, us dono la meva pau. Ell mateix va ser un constructor de pau. El 

problema era que el missatge de Jesús era revolucionari i moltes persones 

no toleraren que es deixessin els bons costums religiosos per seguir el Mes-

sies. Com sempre, els éssers humans volen imposar què ha de creure la 

gent o què ha de pensar. Són els murs religiosos, els murs de les idees, 

són murs d’intolerància, que encara avui segueixen dividint-nos. 

Quan Jesús ens parla dels pacificadors, es refereix -com va dir Schmid- a 

aquells que treballen per la pau. A aquells homes i dones que sempre es-

tan disposats  a cedir, a suportar i a perdonar i també a treballar per con-

ciliar la pau i  aplanar les diferències entre els homes. 

Si ens adonem, Jesús és el gran pacificador. Perquè ell és l’únic que ha 

mediat en el gran conflicte que tots nosaltres, els humans, tenim amb Déu. 

I no és que Ell estigui en contra de nosaltres, sinó que som nosaltres els 

que li hem girat l’esquena. Ell vol que tornem a fer les paus. És ell mateix 

qui ha posat un pont perquè ens hi puguem apropar. El sacrifici de Jesús 

és un pont de reconciliació. Però és un pont que ningú t’obligarà a passar, 

sinó que l’hauràs de traspassar per decisió personal i per fe. 

Fidel CaraltFidel CaraltFidel CaraltFidel Caralt    

AGENDA 
9-7 Reunió administrativa. 18h. És 

important la nostra assistència. 

16-7 Rebost 

30-7 Rebost 

REBOST 
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, : 16-7 

Mirar el Tauler d’anuncis 

CANVI 
La mare de la Rosa M ha estat traslladada al 
Centre sociosanitari Albada. Preguem per 
ella i la seva família, en aquest moments tant 
difícils 

CONDOL 
El passat 27 de juny varem acomiadar 
cap a la presència del Senyor en Pere 
Bonet Such que va ser pastor de la EEB 
Bona Nova de Barcelona i un gran 
servidor en l’obra del Senyor. Fem palès 
el nostre condol a la seva família, per 
aquesta separació temporal. 

Els pacificadors són homes i dones que estan en pau amb Déu i amb ells 

mateixos, perquè han estat estimats, perdonats i acceptats pel Creador. 

L’artífex d’aquesta pau és Jesús.  La pau que Ell ens ha donat no és la pau 

que el món ofereix (que moltes vegades de pau, només en té el nom), sinó 

una pau interior que promou la pau amb tothom. 

S’està organitzant una Coral per partici-
par en el III Congrés protestant, té pre-
vistes només dues actuacions el 10 de 
desembre i el 14 de gener. Si vols enca-
ra hi pots participar. Més información: 
Oficina CEC:934241020. 
mail: Administracio@consellevangelic.cat 

CORAL UNIDA 

OPERACIÓ 
Alina, la filla de la Elisabeta ha estat 
operada aquesta setmana. Continuem 
pregant per ella i la seva família, en 
aquests moment difícils. 

REUNIÓ ADMINSTRATIVA 
El dissabte dia 9 a les 6 de la tarda tindrem 
l'assemblea administrativa. Podrem parlar de 
les responsabilitats que tenim davant del 
Senyor, en el servei com a comunitat. 


