
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

29 de juliol//5 d’agost29 de juliol//5 d’agost29 de juliol//5 d’agost29 de juliol//5 d’agost    

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn: Myriam R//Francesc A 

Torn de porta: Lliure disposició 

Bona Llavor 

Diaques 

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

Caldera  

Corals 

Al·leluia:  
L’Estel:   

Dijous 2/4 de 7 de la tarda 
Vacances d’estiu: del 28 de juny  al 

14 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! 

Des del 24 de juny fins al 9 de setembre 10h 
Dijous: Culte de pregària 20h. Vacances d’estiu 
del 28 de juny al 14 de setembre. 

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

Senyores 

Repartim roba i aliments 
Esmorzem 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 
 

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Teresa Q, la Magdalena, la 
Mercé R, la Rosa i l’Artur i la mare de la Rosa ,  l’Elisabeta i la seva filla Alina, 
la Núria P,  la Ruth G, Txema  germà de la Maruja, en Joaquim Joanals. 
∗ Per les persones que han perdut la feina ( Eva LL) i les seves famílies. 
∗ Per les persones grans de la comunitat, que el Senyor els hi doni salut i 
fortalesa en aquesta etapa de la seva vida. I que nosaltres puguem aprendre 
de la seva saviesa. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.  Per les famílies de l’Església. 
∗ Per la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya. 
∗ Pel temps d’estiu i de  descans que podrem o estem gaudint. 
 
 

HORARI D’ESTIU 10hHORARI D’ESTIU 10hHORARI D’ESTIU 10hHORARI D’ESTIU 10h    

Del 24 de juny fins al 9 de setembreDel 24 de juny fins al 9 de setembreDel 24 de juny fins al 9 de setembreDel 24 de juny fins al 9 de setembre    

Fins el mes de setembre 

ANIVERSARIANIVERSARIANIVERSARIANIVERSARI    
31-8 Myriam R 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

Benvingut! 

29  de juliol de 2012 
Número 1334 

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

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! 

Alço els ulls a les muntanyes:Alço els ulls a les muntanyes:  

D’on em vindrà l’ajuda?D’on em vindrà l’ajuda?  
Sl 121,1 



ARREVEURE  

El passat 25 de juliol, la pastora Susanna Woodcock va 
passar a la presència del Senyor, a l’edat de 62 anys i 
després d’una greu malaltia, que tots nosaltres ja 
coneixíem. 
Des de feia 8 anys era la rectora  de la comunitat veïna del 
carrer Sol, coneguda per tots nosaltres com l’església 
Reformada. 

L’acte de comiat, molt senzill tal com ella volia, va ser oficiat per el bisbe 
Carlos López,  al Tanatori de la nostra ciutat.  
Familiars, amics i germans en la fe van expressar amb la seva presència 
l’estima envers la seva persona i el reconeixement a tota una vida dedicada a 
servir Déu i el proïsme.  
El proper mes de setembre la seva comunitat celebrarà un culte d’acció de 
gràcies. 
La pastora Woodcock, nascuda a Londres, es va convertir al cristianisme 
quan era jove a la Universitat d’Oxford,  on es va doctorar en Matemàtiques. 
Va estudiar Teologia i va ser missionera a l’Iran, Uganda, Bolívia. Finalment 
va ser ordenada l’any 1998 pel Bisbe d’Oxford i l’any següent enviada a 
Espanya per desenvolupar el seu ministeri.  
Va ser la primera rectora d’una parròquia anglicana a Espanya, ministeri que 
va compaginar amb la supervisió de les parròquies anglicanes de Catalunya 
i de tot l’arc mediterrani. També va desenvolupar tasques dins la seva família 
denominacional, com a vicepresidenta i membre de la Comissió Permanent 
de l‘Església Espanyola Reformada Episcopal (IERE) entre els anys 2004 i 
2011. A gener del 2011, el Consell Evangèlic de Catalunya li va concedir la 
Medalla del CEC, en reconeixement a la seva trajectòria i a la seva 
contribució a la Comunitat Protestant. Va formar part del Plenari del CEC des 
de l’any 2007 fins al 2011, durant els quals va donar suport i va col·laborar 
en les activitats promogudes pel Consell mostrant sempre un alt nivell de 
responsabilitat i compromís. 
Va col·laborar amb els pastors  de Sabadell i amb el moviment ecumènic i 
també era coneguda a la ciutat pel seu treball en l’àmbit social on va forma 

REBOST  
No oblideu pregar  durant l’estiu per 

aquest ministeri i pels germans/es 

que el porten . Què el Senyor els 

renovi l’energia i la il·lusió per 

continuar el proper 1 de setembre. 

AGENDA d’estiu 

5-8– Culte 10h. Tema: Companyerisme 

fidel. Tx 2, 19-30 

12-8 Culte 10h. Tema: Córrer cap a la 

meta . Text Fl 3:1-21. 

19-8 Culte 10h.Tema: El goig de Crist. 

Text Fl 4.1-7. 

26-8 Culte 10h. Tema: Ments Netes . 

Text Fl 4:8-9. 

2-9 Culte 10h.Discipulat 

15-9: Assemblea d’església 

LECTURES BIBLIQUES  

ESCOLA D’ESTIU 

Durant el mes d’agost descansarem 

però ens tornarem a trobar el proper 

diumenge 2 de setembre. Ja teniu els 

deures ? 

Vivim envoltats de persones que es 

senten estressades. Recorda: No et 

queixis d’allò que tu permets.    

Dll. Sl 9,9; Dm. Sl 73,26;  

Dc. Sl 127,2; Dj. Sl 91 7-10;  

Dv. 1 Pe 5,7  ; Ds.Sl 56,4  

 

CANVI DE DOMICILI 

La nova adreça de la Magdalena és  
Residència El Serrat  de Vacarisses, 
carrer Del Serrat,4. Desitgem que aquest 
nou lloc li doni el ben estar que 
necessita.  

VACANCES 

Desitgem que l’estiu sigui un temps de 
moltes benediccions.  
Si visiteu una comunitat protestant,  
doneu salutacions de part de la nostra 
església.  

part de la junta del Rebost Solidari. Perfectament integrada estimava la 
nostra terra i la seva gent . 
Donem gràcies a Déu per la seva vida, per tenir l’oportunitat de conèixer-la i 
pel seu exemple. 

VISITA A BADALONA 

Aquest matí el pastor Melero ha estat 
convidat a l’Església de Badalona per 
participar en el culte i compartir el 
missatge i la Paraula de Déu, amb els 
germans i germanes de la comunitat 


