
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

31 de juliol//7 d’agost 

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn:Àngela R//Xavi N 

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. 
∗ Pels responsables dels ministeris, per cada un dels membres de la 

comunitat, que el Senyor ens renovi l’energia i la capacitat de servei. 
∗ Pel temps de descans que podrem gaudir. 
∗ 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 

ANIVERSRISANIVERSRISANIVERSRISANIVERSRIS    
31 Myriam R 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

31 de juliol de 2011 
Número 1283 

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A     

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! 

...la saviesa que ve de dalt és,…, pura, i després 
pacífica, comprensiva, raonable, plena de 

compassió i bons fruits, imparcial i sincera. 

La collita de la justícia ha d’ésser sembrada en 
pau pels pacificadors. 

Jm 3,
Jm 3,
Jm 3,
Jm 3,17171717----18181818    



Són els sentiments els que manen als pensaments o, pel contrari són 
els pensaments els que fan despertar les emocions? En això no hi ha 
gaire acord entre el món científic, el filosòfic i l’espiritual. És i ha estat 
motiu de debat permanent i la resposta ha estat intercanviable 
depenent del moment, del lloc i de la situació.  
El que sembla clar és que en circumstàncies de normalitat quan ens 
deixem guiar pel què ens diu el cor ens sentim més autèntics i quan 
ens deixem guiar pels pensaments ens sentim més segurs i només 
trobem la tranquil·litat i l’equilibri quan cor i ment estan coordinats. 
Quan em llevo pel matí i “sento” que Déu forma part de la meva vida, 
llavors “penso” les paraules que li he de dir en pregària perquè m’ajudi 
en cada moment del dia que enceto i procuro tenir-ho present. D’això 
se’n podria dir coherència, la coherència del creient i que cadascú de 
nosaltres hem experimentat. 
Aquesta coherència ens condueix a tenir amor al pròxim, a la 
comprensió, a veure  a l’altre amb els mateixos drets i oportunitats que 
un mateix, acceptant que ve d’altres vivències que l’han configurat tal 
com és. 
Davant de l’esfereïdor atemptat a Oslo realitzat, sembla, només per 
una sola persona que durant dos anys l’ha anat preparant amb l'auto 
convenciment que era quelcom necessari i imprescindible, ens fa 
plantejar que només la manca de coherència ha fet possible que un odi 
motivat per alguna causa concreta, personal o col·lectiva hagi germinat 
fins a programar una matança d’aquesta magnitud. 
Per comptes de posar aquella ira, sentiment que com a ser humà hom 
pot sentir, de seguida en silenci i recolliment en mans del Senyor que 
és l’únic que el podia ajudar a apaivagar-la, ha preferit fer-la créixer i 
dirigir els seus pensaments, intel·ligència, coneixements, temps, 
esforços i actes cap a la revenja, la violència i la privació de vida a 
altres éssers humans. Ha utilitzat la llibertat que rebem del Creador per 
assassinar a més de 90 persones. I ha omplert de profunda tristesa i 
preocupació a tota la humanitat. 
Desitjar que es valori el que nosaltres valorem és un sentiment legítim 
però ha d’estar sotmès a la bondat i ha de passar pel sedàs de la 
voluntat de beneficiar a l’altre, sinó pot esdevenir imposició.  
Hem de ser capaços de transmetre el què per a nosaltres és de 
benedicció i estem obligats a fer-ho, hem de parlar amb l’exemple  i 
hem de trobar la manera de fer arribar el Missatge, però també s’han 

Missatge no entèsMissatge no entèsMissatge no entèsMissatge no entès    
Àngela RaurellÀngela RaurellÀngela RaurellÀngela Raurell    

AGENDA 
3-9 Rebost 

13-9 Reunió de diaques 

15-9 Reunió de Senyores 

         Culte de pregària 

17-9 Rebost 

18-9 Escola Dominical 11h 

         Culte,18h 

REBOST 
No oblideu durant l’estiu de pregar 

per aquests ministeri i pels germans/ 

es que el porten. Què el Senyor els 

renovi l’energia i la il·lusió per 

continuar el dia 3-9-11  

GRÀCIES PER LA VOSTRA 

COL·LABORACIÓ 

MALALTS 

La mare de la Rosa M , va seguint el seu 
procés i està estable. El dia 3 d’agost serà 
traslladada a la Residència Rosalia de SBD 
c/Escola Pia 92. Continuem pregant per ella i 
la seva família, en aquest moments tant 
complicats. 

Sabem que els temps de malaltia són durs 
però el Senyor ens dona les  forces per 
suportar-los.   

SOS SOMALIA 
La UEBE ha obert un compte per ajudes a 
zones del continent africà especialmente 
Somalia, Kenia i Etiopia. 
UEBE– Emergencias: 
2100-3456.18.2200150062 
IBAN-ES 27 2100 3456 1822 00150062 
Fer constar Somalia i qui fa l’aportació 

d’escoltar pacíficament les opinions ja que en cada resposta que ve de 
l’altre ens és transmesa la seva realitat i la seva experiència i això ens fa 
créixer en misericòrdia i amor. 
És evident que aquest home que s’anomena “cristià” no ha entès el 
missatge de Crist, no s’ha identificat amb el seu sacrifici ni ha reflexionat 
davant de la seva paraula: “Qui de vosaltres es té per savi i entès? Que 

demostri amb un bon comportament que la saviesa omple de dolcesa les 

seves obres! 14 Però si teniu el cor ple de gelosies amargues i de 

rivalitats, deixeu de gloriar-vos i de mentir, ja que així perjudiqueu la 

veritat. 15 Aquesta saviesa no ve de dalt, sinó de la terra, de les passions, 

dels dimonis. 16 Perquè on hi ha gelosies i rivalitats hi ha desordre i tota 

mena de males accions. 17 En canvi, la saviesa que ve de dalt, primer de 

tot és pura; després, pacífica, amable, dòcil, plena de misericòrdia i de 

bons fruits, sense parcialitat ni hipocresia. 18 El fruit de la justícia neix de 

la llavor que han sembrat en esperit de pau els qui treballen per la pau.”  

Jaume 3. 13-18 


