
-Repartim roba i aliments 
-Classes de català i cuina 

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

Pregària 

Beneficiència 

∗Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Àngela, Artur, Rosa, Oscar,  
Nicolas,  Ramon L , Mercè R, Raquel R , Núria Elies, Ivan N.  

∗Per les persones més grans de la comunitat. 
∗Per les persones que viuen lluny de la seva terra i dels seus familiars. 
∗Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗Pels diferents ministeris de la comunitat. 
∗Per les esglésies de SBD. 
∗Per les persones que pateixen a causa de conflictes ,de la guerra i  de les 

forces de la natura.  
∗Per les famílies  que han perdut un ser estimat i tenen necessitat de 

consol. 

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;  

 4 d’abril/11 d’abril 
Diaca de torn:               
   Xavier N//Myriam R 
Torn de porta:  
  Gregori P//Ruben R 

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   

 Aniversaris  
5-4 Pascual H 
7-4 Elisabet H 
8-4 Isabel M P 

10-4 Miriam V Lidia R  

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 
tel. 937103540 

4 d’abril de 2010  
Número 1215 

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     

Jn 20, 29 



 Aquell mateix dia, dos dels deixebles anaven de camí cap a un vilatge 
anomenat Emmaús, distant onze quilòmetres de Jerusalem,  i parlaven entre 
ells de tot el que havia passat. Mentre enraonaven i discutien, el mateix Jesús 
se’ls acostà i es posà a caminar amb ells,  però se’ls havia incapacitat els ulls 
a fi que no el poguessin reconèixer. 
 I els digué: "Quina mena de polèmica és aquesta que manteniu entre 
vosaltres mentre aneu caminant?" Llavors es van aturar, amb un posat tot trist,  
i un d'ells, que es deia Cleofàs, li va dir: "¿Ets tu l'únic foraster a Jerusalem que 
desconeix el que hi ha passat aquests dies?" 
 Els digué: "Què?" Ells li respongueren: "El cas de Jesús de Natzaret, que era 
un profeta poderós de fets i de paraules davant Déu i davant de tot el poble;  
com els principals sacerdots i les nostres autoritats el van lliurar perquè el 
condemnessin a mort, i el van crucificar. 
Nosaltres, però, confiàvem que ell seria el llibertador d'Israel, però amb tot 
això, ja som al tercer dia d'ençà que han ocorregut aquests fets. 
 Si bé és cert que algunes dones del nostre grup ens han intranquil·litzat; han 
anat de bon matí al sepulcre,  i, no trobant-hi el seu cos, han tornat dient que 
fins i tot havien vist una aparició d'àngels que deien que ell és viu.  També 
alguns dels nostres han anat al sepulcre i ho han trobat tot tal com les dones 
havien dit, però a ell no l'han vist." 
 Ell els digué: "Oh, curts d'enteniment i indecisos de cor per a creure tot el que 
van anunciar el profetes!  ¿Que potser no havia de patir tot això, el Crist, 
abans d'entrar a la seva glòria?" Llavors, començant per Moisès i seguint amb 
tots els profetes, els va anar interpretant el que es referia a ell en tota 
l'Escriptura. 
 Quan ja eren prop del vilatge on anaven, ell va fer veure que anava més 
lluny,  però ells li van insistir dient-li: "Queda't amb nosaltres, que es fa tard i 
el dia ja ha començat a declinar." I va entrar per quedar-se amb ells. 
 I quan es va posar amb ells a taula, prengué el pa, digué la benedicció, el 
partí i els el donava.  Llavors se'ls obriren els ulls i el van reconèixer, però ell 
va desaparèixer. 
 I es deien l'un a l'altre: "¿No és veritat que el nostre cor s'abrusava dins nostre 
mentre ens parlava pel camí i ens explicava el sentit de les Escriptures?" 
 En aquell mateix moment es van aixecar i se'n tornaren a Jerusalem, i van 
trobar reunits els Onze i els altres companys, que deien: "Realment, el Senyor 
ha ressuscitat i s'ha aparegut a Simó." 
També ells contaren tot el que els havia passat pel camí i com l'havien 
reconegut en partir el pa. 

7-4 Reunió Comissió obres 
10-4 Rebost. Equip de manteniment 
13-4 Reunió diaques 
17- 4 Taller d’evangelització 10h a 
la nostra esglèsia. 
18-4 Culte especial 
24-4  Rebost. Assaig músics 
1-5 Excursió Unida a Palau Solità i 
Plegamans 

REBOST 

AGENDA  

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. Et recordem que pots canviar paquets de llet. 
 Proper dia de distribució:10-4-2010 

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

ATENCIÓ PASTORAL 

DIA DE LA  MÚSICA 

S’apropa el dia de la música. Si us 
sentiu amb el desig de participar 
musicalment en aquest culte poseu-
vos en contacte amb en Manel P. 

TALLER D’EVANGELITZACIÓ 

El dissabte 17 d’abril a les 10 del matí 
s’organitza un taller d’evangelització per   
desenvolupar les capacitats que el Senyor 
ens ha donat per realitzar aquest 
ministeri com a comunitat.  
Aquest taller el desenvoluparà el pastor 
Melero i constarà de les següents parts: 
I n t r o d u c c i ó ;  I m p o r t à n c i a  d e 
l’evangelització; Motius; Evangelització 
personal; Models; Projecte. 
Els qui estigueu interessats en participar 
d’aquest taller, comuniqueu a la M. 
Antònia o envieu un mail a l’adreça del 
fulleto 

 RESPOSTA A LA PREGUNTA DE L’ED 

CONDOL 
El passat dijous 1 d’abril varem 
acomiadar a la Ainoa R, neta de la 
Teresa Q i filla d’en Quique. Fem 
palès el nostre condol a la família 
per aquesta separació, sabent que 
el Senyor els donarà el seu consol i 
 pau en aquest moments de tristor. 

PERSONATGE BÍLBIC: LOIS 
RANKING TAULELL D’ANUNCIS 

DIA DEL LLIBRE 

S’ apropa la Diada del Llibre, des 
d'aquesta setmana i durant tot el mes 
d'’abril podreu trobar el vostre llibre a la 
Llibreria de l'Església. 


