
Pregària 

Cultes 
Des del 27 de juny al 12 de setembre 
Culte: DIUMENGE A LES 19H 

15 min. abans del culte.  
Lloc:Guarderia . 

 27 de juny//4 de juliol 

Diaca de torn:  Amadeu G// 

Torn de porta:  Manel P//
   

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,  Oscar,   Anna C, 
Mercè R,  Núria E,  Maria Cu. Per l’operació de la Rosa M. 

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

∗Pel ministeri d’evangelització. 

∗Per la reunió d’església. 

∗Per les famílies de la comunitat que inicien el període de vacances, que sigui 
un temps de repòs i benedicció. 

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.  

Corals 

Al.leluia:  
L’Estel:    Fins al mes de setembre 

Senyores 

Fins el mes de setembre 

 ANIVERSARIS 
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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! 

Ningú no cus a un vestit 

vell un pedaç de roba 

sense tractar: la roba nova 

estiraria la vella i es faria 

un esquinç més gros.  

Marc 2:21-22 

I ningú no posa vi nou en bots vells: el 

vi rebentaria els bots i es farien malbé 

bots i vi. A vi nou, bots nous. 



Els esforços de mig món estan posats en solucionar la greu crisi econòmica que pateix el 

nostre món occidental. Hem estat vivint per sobre de les nostres possibilitats, diuen els 

nostres politics, i ara estem pagant les conseqüències. Posar pegats no és la solució, ens 

expliquen, i la frase que diuen molts a una veu és: cal una reforma integral i global. I 

nosaltres que ho veiem com, espectadors i alhora com a patidors, ens sembla prou 

complicat tot plegat. Si hom fa una ullada reflexiva i sincera cap a tot el món, l’economia és 

només una de les moltes coses que no funcionen. Injustícia, fam, desigualtat, terrorisme, 

mancances del més bàsic per a la majoria, immoralitat a tots els nivells, crisi de valors, 

racisme, i un llarg etcètera. Coronant tot això, la nostra Europa pateix una greu crisi de fe 

en Déu, que s’intenta suplir de les maneres més inversemblants, perquè en el fons l’home 

necessita Déu. 
En el temps de Jesús, la situació també era prou difícil. (Sempre ho ha estat per a l’esser 

humà). Eren temps de crisi en tots els àmbits: moral, polític i religiós. La resposta d’uns 

quants jueus era tornar a reconstruir el que estava caigut i una de les maneres de protesta 

contra la decadència i la corrupció d’aquell temps era practicar el dejuni.  La queixa dels 

fariseus i els deixebles de Joan el baptista contra Jesús, era que, ell i els seus seguidors no 

practicaven aquest dejuni. 
La resposta de Jesús deixa ben clar que moltes vegades les nostres solucions són 

superficials. Ell diu: Imagina’t que ets la núvia i per fi ja tens aquí el nuvi; la boda ja es pot 

celebrar i el que hem de fer és celebrar-ho. No hi ha lloc per a la tristor, sinó per a l’alegria. 

Jesús era aquest nuvi esperat. I el tenien davant. Ell va dir: Jo he vingut perquè tinguin 

vida i la tinguin en abundància. No voldria que pensessin que estic dient que la clau està 

en tornar a la religió. No, el  que vull dir és que Jesús és qui pot produir en nosaltres un 

canvi integral. El món no canviarà pas, però Jesús si ens pot canviar a tu i a mi. Ell vol fer 

una veritable revolució a les nostres vides. 
Alguns es conformen amb posar pegats; això és el que es diu en castellà: "pan para hoy y 

hambre para mañana".  Com cosir pedaços de roba nova en un vestit vell. El que passa 

sovint és que el tros nou estripa el vell. Ens inventem mil i una maneres d’arribar a Déu. 

 Pedaç  nou en vestit vell ? 
< Fidel Caralt > 

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: 3-7-2010 

 AGENDA 
27-6 INICI HORARI ESTIU  19h 

3-7: Rebost/Manteniment  

       Reunió d’església 18h 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! 

 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 
E s t e m  o r g a n i t z a n t  l ’ e q u i p 
d’evangelització, els interessats en 
treballar en aquest ministeri parleu 
amb l’Anna M. o amb el pastor 

Melero.  

FULLETÓ 

Maneres que són més un reflex del que a nosaltres ens convé, que del que de veritat Déu vol. El 

resultat és la frustració, el desànim i el desencís.    
Ell ha traçat el camí de la renovació. És el camí de la reconciliació amb Déu que només es troba 

en Jesús. Només un nou naixement en Crist pot canviar el nostre present i el nostre futur. Siguem 

valents, no ens conformem amb posar un pegat, davant nostre tenim la veritable resposta.  

Mira el tauler d’anuncis, hi ha 
molta informació. Potser hi ha coses 
que et poden interessar. 

REVETLLA DE SANT JOAN 

El passat dia 23 uns quants germans i 
germanes varem celebrar junts la 
revetlla de Sant Joan, compartint uns 
bons moments d’alegria i germanor. 


