
Pregària 

Cultes 

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 

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

 

13 de juny//20 de juny 

Diaca de torn:  Xavier N/ Myriam R 

Torn de porta: Gregori P// Ruben R 
  

Corals 

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

Senyores 
Dijous a les 2/4 de 7 de la tarda.  

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,   Anna 
C, Mercè R,  Núria E,  Núria P, Maria Cu. 

∗Per les persones més grans de la comunitat. 

∗Pels nois i noies de la nostra comunitat. 

∗Per les famílies, que siguin un exemple de fe, esperança i amor. 

∗Per les activitats que s’han organitzat aquest mes, que siguin moments per 
compartir el missatge de la Bona Nova del Crist. 

∗ Per descobrir els nostres talents i posar-los al servei del Senyor. 

∗ Per les esglésies de SBD. 

∗Pel ministeri d’evangelització. 

ANIVERSARIS: 

 13– Elisabet T 

16– M  Antònia P 

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; 

Caldera 

HORARI D’ESTIU 
Del 27 DE JUNY al 12 de setembre.  

Culte a les 19h 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 
tel. 937103540 

13-6-2010 
Número 1225 

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! 

Jesús els digué: "Jo sóc la llum del món; el qui 
em segueix no caminará a les fosques, sinó que 
tindrà la llum de la vida." 

Jn 8,12 



Dormia damunt la sorra 
sota els estels de la nit 
abraçat a aquella ampolla 
acabada amb delit. 

La mainada l’escarnia  
veient-lo en aquell estat 
l'escridassaven burletes  
fins haver-lo despertat. 

Era un de tants indigents 
que al poble sempre arriben 
cercant potser aquella pau 
que en cap indret no trobaven 

Se’l veia pidolar almoina 
per vi i un bocí de pa. 
El pa per alimentar-se  
i el vi per oblidar 
aquella història amagada 
que no volia explicar 

L’he convidat a vegades 
a asseure’s amb mi a esmorzar 
Per veure si aconseguia 
insistint fer-lo parlar. 

No badava mai la boca 
per més que jo ho intentava 
sols una fina ironia 
als seus ulls és reflexava 
com si trobes  divertit 
l’interés que demostrava. 
No era un home qualsevol 

parlant amb ell es notava. 
 

Era alt i escardalenc 
el seu físic impactava 
per uns cabells massa llargs, 
una barba descuidada,  
i un barret molt vell 
que del sol el resguardava. 

Arrossegant els seus peus 
pels carrers sol caminava 
amb la motxilla a l’esquena 
per guardar el que demanava. 

Només quan es feia fosc 
al seu recó s’amagava 
ningú no sabia d’on era 
no d’on venia o anava 
fins que el van trobar un matí 
prop d’una barca arraulit 
li sobrevingué un atac 
mentre dormia a la nit. 

Una foto de família 
duia a dins la cartera 
havien mort d'accident 
un dia a la carretera 
una cosa com aquesta 
difícilment es supera. 

Ell conduïa el vehicle  
l’únic que es pogué salvar 
i aquell regal de la vida 
mai no el volgué acceptar. 
 

Maria Carmona 

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! 

REBOST 

 TAULER D’ANUNCIS 

ATENCIÓ PASTORAL 

Telèfon per contactar amb el pastor 
Melero: 630113463. 

Continuem treballant en el servei del rebost quinzenalment. La teva 
col·laboració continua essent necessària. Necessitem, oli de girasol i 
llegums cuits amb pots de vidre. Propera distribució: 19-6-2010 

 AGENDA 
14-6: CET; “Les TIC en la missió de 
l’església.” Prof David Oliver, 
Castellarnau de 10h a 14h. 
19-6: Rebost / Assaig músics 
20-6: 11h Cloenda Escola Dominical 

 18h Culte– testimoni amb la                         
Coral Al·leluia i baptismes. 

23-6 Revetlla Sant Joan 

27-6 INICI HORARI ESTIU  19h 

3-7 Reunió d’església 18h 

Mirar  el tauler d’anuncis hi ha molta 

informació. Potser hi ha coses que et 
poden interessar.  
CAMPAMENTS  
Per joves de 16 a 25 anys informació 

Ujbe.ujbe@gmail.com 
MINISTERI EVANGELITZACIÓ I 
MISIONS PER ESPANYA 
ABSIDE: Nova informació 
Comunicat candidats baptisme. 

 BAPTISMES 

 ALTA DE MEMBRESIA 

El nostre germà Joan F i la nostra 

germana M Teresa A, han demanat l’alta 
de membresia a la nostra comunitat. 

Diumenge 20 de juny culte especial amb 

la coral i celebració  de  baptismes al 
pati de l’església a les 6 de la tarda. 

Recordem que els germans que seran  

batejats son: l’Artur M, la Rosa M i la 

Sònia F.  

 DELEGATS CONVENCIÓ 

Els dies del 14 al 17 d’octubre a Gandia 

es realitzarà la 58 Convenció de la 
UEBE. Hem de pensar en els delegats. Si 

hi ha algun membre interessat en anar-

hi que ho faci saber als membres de la 

comissió pro-càrrecs.  

 EQUIP D’EVANGELITZACIÓ 
Estem organitzant l’equip 
d’evangelització, els interessats en 

treballar en aquest ministeri parleu 

amb l’Anna M.  


