
Pregària 

Cultes Senyores 

Dijous a les 2/4 de 7 de la tarda.  Diumenge: Escola Dominical a les 11 del matí 
 Culte de Predicació a les 6 de la tarda 
Dijous: Culte de pregària a les 8 del vespre 

Caldera 
Grup de pregària 

15 min. abans de l’Escola Dominical i del 
culte.  
Lloc:Guarderia . 

 

11 d’abril//18 d’ abril 

Diaca de torn: Myriam R// Marta P 

Torn de porta:   Ruben R// Manel P  

Corals 

Al.leluia: Diumenge a les 8 del vespre 
L’Estel:   Diumenge a 2/4 d’1 del migdia 

Beneficiència 

-Repartim roba i aliments 
- Esmorzem 

-Classes de català i cuina 
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 

∗Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Àngela, Artur, Rosa, Oscar, 

Nicolas; Ramon L, Mercè R, Raquel R, Núria E, Ivan N. 
∗Per les persones més grans de la comunitat. 

∗Per les persones que viuen lluny de la seva terra i dels seus familiars. 

∗Pel culte especial del dia 18. 

∗Pel Consell de diaques i el pastor.  
∗Pels diferents ministeris de la comunitat i els seus responsables. 

∗ Per les esglésies de SBD. 

∗ Per les famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de 
consol. 

ANIVERSARIS: 
Dia  11 Laura R  

 

Diaques 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit. 
Francesc A,609475704;  

Amadeu G, 6206030042;   
Xavier N, 650439796; Marta P, 687718941; 

Myriam R,676233434; 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 
tel. 937103540 

 11d’abril de 2010 
Número 1216 

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

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! 

 

Mt 5,7 



No hi ha res pitjor que patir i no ser entès en l’expressió 

d’aquest patiment. Job ho va perdre pràcticament tot: els 

béns, els fills (i perdre un fill, què terrible que és!) i la salut. 

Diuen les Escriptures que tenia amics que l’estimaven i que el 

van anar a veure per fer-li costat, però... què va passar? 

Aprofitant la intimitat del moment i la confiança de la compa-

nyia, Job va esclatar de dolor: va maleir el dia del seu naixe-

ment i va manifestar clarament que es volia morir. Per als 

amics això va ser escandalós. Com podia dir aquelles coses? 

Com podia expressar-se d’aquella manera? Així que el van 

reprendre seriosament. I Job, al patiment que ja tenia, va 

haver d’afegir-hi la incomprensió dels seus amics. Què va 

fer? Queixar-se més encara. Dir als seus amics que haurien 

pogut intentar alleugerir el seu dolor, que és el que ell hauria 

fet en el seu lloc. I, a més a més, va acudir a Déu.  

“Els meus amics m’escarneixen, però jo ploro davant Déu.” 

(Job 16,20)  

Pensem, quan escoltem el dolor d’un altre que aprofita la 

nostra presència per obrir-se, com reaccionem? L’entenem? 

Mirem d’alleugerir-lo? I, si som nosaltres qui patim, quin pri-

vilegi –estiguin els nostres amics a l’alçada o no– poder acu-

dir a Déu!  

“Però jo sé que el meu defensor viu i que s’alçarà de la pols 

en darrer lloc.  

I, després que m’arrenquin la pell i em quedi sense carn, jo 

contemplaré Déu!” (Job 19. 25-26)  

Carles Pujol era metge psicoanalista i col·laborador habitual 

del programa Néixer de Nou.  

REBOST 
Continuem treballant en el servei del rebost quinzenalment. La teva 
col·laboració i participació continua essent necessària per realitzar les diferents 
tasques: distribuació i/o emplenar el rebost amb aliments.    

Proper dia de distribuació: 24-4-2010 

 TAULER D’ANUNCIS 

En el tauler d’anuncis comencem a 
tenir informació per preparar unes 
bones vacances aquest estiu.  

Si teniu noticies, comentaris, o coses que us semblin que poden ser 
interessants per compartir ens ho feu arribar al mail de l’església: 
fulleto@1eebs.com  MOLTES GRÀCIES! 

 OPERACIÓ 

La Raquel R es va recuperant,a casa 
seva de la intervenció quirúrgica a 
la que estat sotmesa a aquesta 
setmana passada. Preguem per la 
seva ràpida recuperació 

 AGENDA 

13-4 Reunió de diaques, 20’30 
17-4 Taller d’evangelització 10h 
18-4 Culte musical 
24-4 Rebost. Assaig de musics. 
1-5 Excursió unida a Palau Solità i 
Plegamans. 

 DIA DEL LLIBRE 

Ja has passat per la parada de llibres 
per fer la teva reserva? 
Si no hi ha el llibre que necessites, 
parla amb la Dorcas o la Myriam 

 PREGUNTA DE L’ED 

PERSONATGE BÍBLIC 
1 PISTA: “Persona que en poques 
ocasions se l’anomena pel seu nom 
propi” 

RANKING TAULELL D’ANUNCIS 

 TALLER D’EVANGELITZACIÓ 

El dissabte 17 d’abril a les 10 del 
matí, es realitzarà a la Nostra església 
un taller d’evangelització per 
desenvolupar les capacitats que el 
Senyor ens ha donat per  realitzar 
aquest ministerio, tant a nivell 
personal com a comunitat. 
Aquest taller el conduirà el pastor 
Melero. 
Els interessats comuniqueu a la M. 
Antònia o envieu un mail a l’adreça 
del fulletó. 

 CULTE 18-4-2010 

Tindrem la participación d’un grup 
de múscics que acompanyaran  la 
veu de la Núria, i a través d’ 
espirituals negres ens comunicaran la 
Bona Nova del Crist. 


