
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  

Lloc:  Guarderia . 

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, 

no té les guardis només per a tu. Envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com   

 30 de juny//7 de juliol 

Diaca de torn: Xavier N/Àngela R 

Torn de porta: Ruben R/Joan F 

Bona Llavor 

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; Amadeu G: 619120077 ;  

Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;  

Diaques 

Caldera-Grup de pregària 

Corals 

Telèfon per contactar amb el pastor Melero: 
630113463. 

Atenció pastoral 

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

Repartim roba i aliments 

Esmorzem 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 

Dijous a les  5h30’ suport escolar i  català 

Des del 23 de juny al 8 de setembre 

Culte: Diumenge a 11h 

Dijous: Vacances del 27-6 al 12-9 

Fins el mes de setmbre 

Al·leluia:  

L’Estel:   

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  la Mercé R i el seu fill Enric, la 

Rosa, l’Artur i la mare de la Rosa ,  l’Elisabeta i els seus fills,  pels fills d’en 

Paco R,  per Mª Elvira, per la Julia C, Juani F, David H. 

 Per les persones que estan a l’atur que el Senyor atengui les seves necessitats 

i a nosaltres ens faci sensibles davant d’aquesta situació. 

 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que 

s’han distanciat del Senyor. 

 Perquè el Senyor animi, motivi i il·lusioni el cor de tots  i totes i sàpiguen 

escoltar la seva veu. Per cada un dels ministeris de la comunitat. Perquè amb 

coherència puguem  estar disposats al servei  del Crist. Per les persones que 

escolten el missatge 

 Pels ministeris de Bona Llavor. Pels nens i nenes dels dijous. 

 Pels joves que no oblidin que un dia van ser cridats pel Senyor. 

 Per la certesa de  saber que el Senyor sempre ens acompanya. 

Fins el mes de setembre 

Cultes Senyores 

ANIVERSARIS 
    30-6 Raquel R 

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! 

C/Reina Elionor 177 

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

30 de juny de 2013 

Número 1382 

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

 



Aquesta petita història només et prendrà un minut del teu valuós 

temps, però es possible, que  al darrera de les paraules escrites i 

descobreixis quelcom més. 

El Mestre impartia el seu ensenyament: 

 "El geni d'un compositor es troba en les notes de la seva música, 

però analitzar les notes no serveix per descobrir el seu geni. 

La grandesa del poeta es troba en les seves paraules, però l'estudi 

d'aquestes no revela la seva inspiració. 

Déu es manifesta en la creació, però per molt que escorcollis la 

creació no trobaràs a Déu, de la mateixa manera que no 

descobriràs l'ànima per molt que examinis un cos ". 

Arribat el moment del diàleg, algú va preguntar:  

 "Llavors, com podem trobar Déu?". 

 "Mirant la creació, no analitzant". 

 "I com cal mirar?". 

 “ Si un pagès intenta buscar la bellesa en una posta de sol, l'únic 

que descobrirà és el sol, els núvols, el cel i l'horitzó de la terra ... 

mentre no comprengui que la bellesa no és una" cosa ", sinó una 

forma especial de mirar.  

 Buscaràs a Déu inútilment  mentre no entenguis que a Déu no es 

pot veure com una "cosa", sinó que requereix una manera especial 

de mirar ... semblant a la del nen, la seva mirada no està 

deformada per doctrines i creences prefabricades ". 

 

Anthony de Mello; Un minuto para el absurdo; Sal Terrae 

La prova del desig és la recerca, mai s'arriba a posseir allò que no tenim desitjos 
de cercar.  
El desig no és només el que vols, sinó una cosa sense la qual no pots viure, en 
aquest cas és Déu. 
Dll. Sl 37,4; Dm. Sl 38,9;Dc. Sl 73,25 ; Dj. Pr 13,19; Dv. Mt 21,22;  
Ds. Mc 11,24 

AGENDA  

6 –7 Rebost/Curs de voluntariat/Jornades de 

Reflexió entorn a la sensibilització 

20-7 Rebost 

DIACONIA BONA LLAVOR  
Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i  recolzament per continuar realitzant 

aquests servei. Necessitem: briks de caldo, pollastre o peix, xocolata en pols per la llet, 

formatgets, formatge, oli de girasol... Gràcies per les vostres pregàries i la vostra 

col·laboració. Propera distribució  dia: 6-7-13. 

Dos nous projectes per posar en pregària i amb necessitat de voluntaris. 

Setmana del 2 al 6 de setembre Casal per a nens i nenes de primària. 

Mes de setembre iniciar el suport a secundària i poder oferir anglès que ens queda coix.  

LECTURES BIBLIQUES 

TAULELL D’ANUNCIS 
Informació de: 

 campaments per totes les edats. 

 cursos de formació 

UTILITZA EL PLAFÓ 

Aprofita el  plafó de suro per apuntar 
els motius de pregària. 

JORNADA DE REFLEXIÓ 
AGRAIMENT 

El director del CET J Antonio Cuenca, ens 
ha fet arribar una nota d'agraïment per 
deixar l’aula per realitzar el CET 
reciclatge. 

VOLUNTARIS 

Necessitem voluntaris del 2 al 6 de 

setembre per ajudar als monitors de les 

activitats del Casal que es farà de 10 a 

12,30h. 

La Regidoria de Drets Civils, ha 

organitzat  pel dissabte 6 de juliol de 

10 a 2/4 de 2 al Casal Pere Quart, una 

Jornada de Reflexió i Sensibilització, on 

proposen un espai per reflexionar 

sobre la necessitat de donar un pas 

més en l’àmbit de la sensibilització ,per 

començar a sumar, a treballar en xarxa 

i així conèixer noves estratègies i 

experiències en aquests moments de 

canvi social. 

La prova del desig és la recerca, mai s'arriba a posseir allò que no tenim desitjos 
de cercar.  
El desig no és només el que vols, sinó una cosa sense la qual no pots viure, en 
aquest cas és Déu. 
Dll. Sl 37,4; Dm. Sl 38,9;Dc. Sl 73,25 ; Dj. Pr 13,19; Dv. Mt 21,22;  
Ds. Mc 11,24 


