
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

 28 d’agost//4 de setembre 

Diaca de torn: Amadau G// 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, la mare de la Rosa 
M, Magdalena P, M., Elisabeta i la seva filla Alina. 

∗ Per les persones grans de la comunitat. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗ Per les famílies de l’Església. 
∗ Per les persones que estant patint arreu del món. 
∗ Pel temps de descans que podem gaudir 
∗ Per l'oportunitat de poder servir al Senyor cada dia. 
 

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 

Aniversaris 
2 Ramon C 
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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! 
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Aquest temps de descans que hem pogut gaudir durant part del mes de 

juliol i agost, s’acaba. Durant aquest període tot ha estat més tranquil i 
relaxat. La nostra ciutat ha quedat gairebé buida i si pensaves fer alguna 

gestió, només et trobaves amb serveis mínims. Realment per a mi ha estat 

un temps meravellós sense presses, ni angoixes, ni allò que anomenen 

estrés . 
Aquesta propera setmana recomençarem les nostres activitats laborals i de 

mica en mica retornarem al nostre fer diari, recuperarem aquelles  

activitats que han quedat interrompudes durant l’estiu.  
Avui, mentre anava a la feina, (ja treballo) m’han vingut al cap, suposo 

que per animar-me, dues cançons del cants de glòria, una que diu: Al 

treball, al treball! Som obrers del Senyor i l’altre: Desitjo treballar amb 

fe i amor...Treballar i orar, a la vinya, a la vinya del Senyor.  

Treballar i cantar, sempre, sempre sens parar, a la vinya del Senyor. 

Quan he arribat a casa les he buscat per recuperar tota lletra, que de 

memòria no les recordava, son els himnes 132 i 136 i això és el que 
aquesta setmana compartiré amb vosaltres. 

Himne 132, Isabel Lawrence, W H Doane 
Al treball, al treball! Som obrers del Senyor: Dissipem les tenebres fent 

guerra a l’error.  Proclamem la veritat, la Paraula de Déu, anunciant la 

Salut, sens diners i sens preu.  

Treballem, treballem, esperem i vetllem, supliquem i lluitem, fins que 

torni el nostre Salvador. 

Al treball, al treball! Inspirats del Senyor, propaguem son regant de 

justícia i amor; combatem ben fidels amb Jesús al costat, destrossant 

les cadenes del mal i el pecat. 

Treballem... 

Al treball, al treball! I endavant, doncs, aviat finiran nostres lluites; 

acaba el combat i seran coronats els treballs de la fe amb dolcissim 

descans i celestial plaer. 

Treballem, treballem, esperem i vetllem, supliquem i lluitem, fins que 

torni el nostre Salvador. 

Tot comença i tot acaba.  

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 

SOS SOMALIA 
La crisis a Àfrica cada vegada és més greu i 
dramàtica. Deien els diaris aquesta setmana. El 
compte de la UEBE per ajudes al continent africà 
continua obert. 

UEBE– Emergencias: 
2100-3456.18.2200150062 

IBAN-ES 27 2100 3456 1822 00150062 
Fer constar Somalia i qui fa l’aportació 

 Pels propers mesos tenim un repte important amb el projecte Mi  Esperanza. Cal 
que ens anem preparant. Aprofitem aquests dies per pregar i veure quina pot ser la 
nostra implicació, tal vegada participar en el grup de pregària, obrir la nostra llar... 
Ja sabeu, per participar-hi, poseu-vos en contacte amb el nostre pastor o amb 
l’Anna Martínez. 
Us recordem que tenim a la vostra disposició un DVD  on s’explica amb més detall 
tot  el projecte. Pàgina web: www.miesperanza.es 

PROJECTE MI ESPERANZA 

Himne 136, Antoni Almudevar, I Baltzell 

Desitjo treballar amb fe i amor, complir el deure noble de tot cor. 

Treballar també pregar. Dia i nit sense dubtar a la vinya del Senyor. 

Tornada:Treballar i orar, a la vinya, a la vinya del Senyor.  

Treballar i cantar, sempre sens parar, a la vinya del Senyor. 

Desitjo cada dia treballar, i esclaus del mal pel Crist alliberar. Per guiar-los 

a Jesús, a la creu, com far que lluu, perquè Ell sols els pot salvar. 

Tornada 

Voldria ser obrer ple de valor, a fi que amb Crist al cel pugui regnar.  Si 

també vols treballar, Jesucrist t’ajudarà, a la vinya del Senyor. 

Tornada:Treballar i orar, a la vinya, a la vinya del Senyor.  

Treballar i cantar, sempre sens parar, a la vinya del Senyor. 


