
-Repartim roba i aliments 
-Classes de català i cuina 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del mati. 

Pregària 

Beneficiència 

Recordem pregar :  
∗Pels malalts ,malaltes i les seves famílies, de manera especial per les 

families: Llaudet, Monroig , Mestre Cuscó (Oscar), Nouvilas, i Roldan (ingressat 
a l’hospital de Terrassa), Ramon i Mercè. 

∗Per les persones més grans de la comunitat. 
∗Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗Pel pastor, diaques, responsables de ministeris, i per cada un dels membres, 

que puguem desenvolupar les tasques que els Senyor té preparades per 
nosaltres per l’ any 2010.  

∗Per les esglésies de SBD. 
∗Per les persones que pateixen a causa de conflictes ,de la guerra i  

especialment per les persones d’Haití.  

Caldera 
Grup de pregària 

15 min. abans del  culte.   
Lloc: Guarderia. 

Cultes 

Diumenge: Escola Dominical 11h del mati. 
                  Culte de predicació a les 6 de la tarda. 
Dijous: Culte de pregària a les 8 del vespre. 

Corals Senyores 

Dijous a  2/4 de 7de la tarda Al·leluia:  
L’Estel:    

 Diumenge a les 8 del vespre.  
 Diumenge  2/4 de 1 del migdia.  

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

Francesc Asenjo,609475704; Amadeu Garcia,620603042; Xavier Nouvilas, 650439796;  

Marta Puig,687718941;  Myriam Rodriguez,676233434;  

31 de gener// 7 de febrer 
Diaca de torn:               
   Myriam R//Marta P 
Torn de porta:  
  Gregori P//Ruben R 

Aniversaris 
2 Sebastiana H 

4 Elisabet P 

Si teniu noticies, comentaris, o coses que us semblin que poden ser interessants per 
compartir ens ho feu arribar al mail del fulletó: fulleto@1eebs.com   

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 
tel. 937103540 

31 de gener de 2010  
Número 1206 

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! 

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



Quan el cel estigui gris, fes memòria de  quan el vas veure amb aquell 
blau tan intents.  

Quan tinguis fred, pensa en aquell sol radiant que ja t'ha escalfat.  

Quan sofreixis una derrota, fes memòria  dels teus triomfs i del que has  
assolit.  

Quan necessitis amor, reviu les teves experiències d’afecte i tendresa.  

Fes memòria  del que has viscut i del que has donat amb alegria.  

Recorda els regals que t'han fet, les abraçades i petons que t'han donat, 
els paisatges que has gaudit i les rialles que  han brollat de tu.  

Si has tingut això, ho pots tornar a tenir i el que has assolit, ho pots 
tornar a guanyar. Alegra't per les coses  bones que tinguis i per les coses 
bones dels altres, accepta-les tal com són; rebutja els records tristos i 
dolorosos, i sobretot no tinguis cap rancúnia, no et facis més mal. 

Pensa en les coses que són bones, amables, boniques i veritables.  

Mira  la teva vida, parat on hi hagi bells records  i emocions sanes i viu-
les altra vegada. Visualitza aquell capvespre que et va emocionar.  

Reviu aquella carícia espontània que se't va donar.  

Gaudeix novament de la pau que ja has conegut, pensa i viu bé.  

En la teva ment hi ha guardades totes les imatges; I només tu decideixes 
quines vols tornar a mirar!.  

No hi ha cap càrrega que se'ns doni  i no tinguem la capacitat de 
portar-la.  

Cerca sempre viure el present, aprenent del passat, no carreguis amb 
situacions i problemes que queden en rere en el temps.  

Pensa en això:  

- Quin va ser el teu gran problema fa 10 anys?  

Si el recordes, segurament  ara no és res. 

D’aquí  10 anys els teus problemes actuals , probablement ni els 
recordaràs i no seran res. Doncs per què viure trists i preocupat  per ells? 

  

Mare Teresa de Calcuta 

REBOST 

LA PREGUNTA DE L’ED AGENDA - FEBRER 

Continuem treballant en el servei del rebost quinzenalment.  
La teva col·laboració i participació continua essent necessària per realitzar les 
diferents les tasques: de distribució i /o emplenar el rebost amb aliments, oli, 
arròs,llegums, tonyina.  

Proper dia de distribució:13-2-2010 

6-  Reunió d’Església 18h 
8-  CET,  “Cosmologia del Gènesis i  
     cosmologia actual“.  
     Ponent :Raimon Reginaldo. 
     Lloc i hora: 1eebs , 10h15’ a 17h  
13- Rebost 
21-Escola Dominical: Conferència 
      Diego Martínez. 

-18h Culte musical amb en Samuel  
Barceló. 
27- Rebost 
    - Assaig músics 2/4 de 11 del 
mati 

Les persones que desitgin mantenir una entrevista amb el pastor Melero, 
truqueu al 630113463 per poder concretar dia i hora. 

ATENCIÓ PASTORAL 

Felicitem a la  Rosa M i en Joan  pel naixement dissabte 23 de gener de la seva 
neta Arlete, i volem que facin arribar aquesta felicitació als  pares 

novells,(Gisela i Israel) demanat al Senyor que els doni la saviesa necessària 

per acompanyar aquesta petita en aquesta aventura que acaba de començar. 

ENHORABONA 

PERSONATGE BÍBLIC 
Pista 4:"La ciutat on es va convertir, avui és 
la capital de Grècia" 
Pista 3: Va ser de les poques persones que 
allí s'hi van convertir. 
Pista 2:Es va convertir durant el segon 
viatge de Pau. 
Pista 1: Dona originària d’una ciutat que 
Pau va visitar. 

El rànking el teniu penjat al taulell. 

Us recordem : 
El Programa Buenas Noticias TV s’emet tots 
els diumenges a les 8’45 a la 2. 
Nèixer de Nou, cada últim diumenge de mes 
a partir de les 10h10’ del matí. 

PROGRAMES TV 
 


