
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 . 

 

18 d’ abril//25 d’abril 

Diaca de torn:  Marta P//Amadeu G 

Torn de porta:  Manel P// Gregori 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;  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 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: 
 19 Nicolas R 

21 Amelia M 

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 

 18 d’abril de 2010 
Número 1217 

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! 

per tal que amb la força de l'Esperit Sant desbordeu d'esperança 

Que el Déu de l'esperança us ompli completament de joia i pau en 
l'exercici de la vostra fe,  

Rm 15,13 



Uns obrers estaven picant pedra  en una gran obra en construcció.  

Un home que passejava per allà va preguntar a un dels obrers:  
- ¿Què esteu fent aquí?  

El paleta el va mirar amb duresa i  va respondre:  

- Que és cec per no veure el que fem? Aquí, picant pedres com a esclaus 

per un sou miserable i sense cap reconeixement.  
Miri, allà en el cartell hi ha els noms dels enginyers i els arquitectes, però 

no posen els nostres tot hi que som els que treballem dur i ens hi deixem 

part de la nostra vida.  
El vianant es va acostar  a un altre dels paletes i li va fer la mateixa pre-

gunta.  

- Aquí, com pot veure, picant pedres per aixecar aquest gran edifici. La 

tasca és dura i està mal pagada, però els temps són difícils, estem en ple-
na crisi, no hi ha gaire feina i alguna cosa s'ha de fer per portar  menjar a 

la família.  

L'home es va acostar a un tercer obrer i també li va preguntar el que esta-
va fent. L'home li va contestar amb gran entusiasme: 

-Estem aixecant un hospital, el més gran del país. Les generacions futures 

ho admiraran i escoltaran l'entrar i sortir constant de les ambulàncies, 

anunciant l'auxili que sempre estaran disposats a oferir a la comunitat. Jo 
no ho veuré acabat, però vull ser part d'aquesta extraordinària obra.  

El mateix treball, el mateix sou, la mateixa falta de reconeixement, una 

mateixa realitat, però tres maneres diferents de viure-la: com esclau, amb 
resignació, amb passió, aventura i desafiament.  

He conegut moltes persones que pensen i se senten com el primer paleta, 

sense adonar-se que al voltant seu hi ha moltes persones que estan patint.  
Pensa, que el món és imperfecte i sempre ho serà. Potser les persones que 

t’envolten no et reconeguin, no et valorin o tal vegada no et paguin el que 

mereixes, però és decisió teva com vols viure la vida.  

La vida la podem entendre com una  benedicció de Déu.  I si és així 
"Només depèn de nosaltres, menysprear o gaudir aquesta benedicció"  

REBOST 
El proper dia de distribució d’aliments serà el 24 d’abril, ja que el dia del 
llibre és el dia anterior us demanem que si teniu llibres per infants i jovenets 
en bon estat ens els porteu que els regalarem als qui vinguin el dissabte. 

No oblideu que continuem treballant en el servei del rebost quinzenalment. La 
teva col·laboració i participació continua essent necessària per realitzar les 
diferents tasques: distribució i/o emplenar el rebost amb aliments.    

 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! 

 AGENDA 

24-4 Rebost. Assaig  musics. 
25-4 Néixer de Nou, canal33,10h10’ 
1-5 Excursió unida a Palau Solità i 
Plegamans. 
13-5 Rebost. Manteniment 
27-5 Rebost. Assaig músics 

 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 
2a PISTA: És el rei màxim mandatari 
d’un territori, una nació. 
1 PISTA: Persona que en poques 
ocasions se l’anomena pel seu nom 
propi. 

RANKING TAULELL D’ANUNCIS 

 CONDOL 
El passat dia 16 varem acomiadar el 
nostre germà Ramon L. Fem palès el 
nostre sincer condol a la Mercè i a 
l’Enric per aquesta separació, tot 
confiant en la gràcia del Senyor per  
superar la pèrdua. 

Missions internacionals UEBE està fent 
una recollida de material escolar per 
les esglésies i les escoles que tenim a 
Guinea. Interessats parlar amb 
Myriam R 

 RECOLLIDA DE MATERIAL 

Adreça interessant: 
Yotube/Rob Bell Nooma 

 ADREÇA 
ATENCIÓ PASTORAL 
Telèfon per contactar amb el pastor 
Melero: 630113463. 


