
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:Guarderia . 

18 de juliol//24 de juliol 

Diaca de torn:  Paco A 

Torn de porta:  Lliure disposició

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 i Rosa M,  Oscar,   
Mercè R,  Núria E,  Maria Cu. 

∗ Per les persones grans de la comunitat. 

∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 

∗ Per les famílies que passen temps difícils: Jonathan i Cristina,... 

∗ Pel ministeri d’evangelització. 

∗ 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, 

620603042;   
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 

Corals 

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

Senyores 

Fins el mes de setembre 

 ANIVERSARIS 
23 Elisabeta Pelmus 

Telèfon per contactar amb el pastor Melero: 
630113463. 

Atenció pastoral 

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! 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

18-7-2010 
Número 1230 

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! 

I la vida eterna és que 
et coneguin a tu, l'únic 
Déu veritable, i aquell 
que tu has enviat, 
Jesucrist.”  

Joan 17:3 



 “Jesús va dir que la vida eterna és conèixer Déu i el seu fill 

Jesucrist. Aquest coneixement va més enllà d’un assentiment 
intel·lectual o un apropament racional a Jesús. Té a veure amb la 

decisió de creure’l i acceptar-lo com el Salvador i el Senyor de les 

nostres vides. És estimar-lo perquè Ell ens ha estimat, i obeir-lo com 
resposta d’agraïment. 

Conèixer Déu és començar una relació amb aquell, que en el 

moment de creure, es converteix en el nostre Pare i nosaltres en els 
seus fills. És saber que ens ha obert les portes de la seva casa i que, 

amb tota confiança, ens hi podem apropar. Ens podem apropar 

amb reverència, però amb confiança,  per rebre el seu ajut i la 

seva força. 
Conèixer Déu és tenir una relació intima i permanent amb l’autor 

de la vida, a través de l’oració i de la seva Paraula. És gaudir de la 

seva presència a través de l’Esperit Sant, que ens omple, ens guia i 
ens consola per poder caminar enmig de la foscor d’aquest món. 

Conèixer Jesús es inscriure’t a l’escola de Déu per aprendre a ser 

un millor marit o una millor esposa; per aprendre a estimar i 
educar els teus fills i respectar els teus pares; per ser honrats i 

responsables treballadors i professionals; per estimar el teu 

proïsme. En fi, per aprofitar i viure la vida en el sentit més ple de la 
paraula. 

Conèixer Jesús és començar un nou camí, una nova vida, sabent 

d’on vens i cap a on vas. És viure confiant en les seves promeses i 
ben plens de l’esperança que Ell ens dóna; és aprofitar per fer el 

bé cada minut que se’ns concedeix;  és, per fi, trobar sentit a la 

nostra vida.          

Trobar sentit a la vida 
<Fidel Caralt> 

REBOST 

 TAULER D’ANUNCIS 

Fins a finals de juliol continuarem treballant en el servei del rebost 
quinzenalment. La col·laboració de tots/es continua essent necessària. 
Necessitem, oli de girasol i llegums cuits amb pots de vidre. Propera i última 
distribució per vacances: 31-7 

 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. 
Apunta’t i prega per aquest ministeri 

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

MILLORA 

AGENDA 
31-7 Rebost 
14-9 Consell de diaques 20h 30’ 
16-9 Reunió de Senyores 
         Culte de pregària 
18-9 Reunió d’església. 18h  
19-9 Escola Dominical,11h 
         Culte, 18h 

La Rosa M i el pare de l’Artur gràcies al 
Senyor es va recuperant  de mica en 

mica. 

ENHORABONA 

Felicitem a l’Amèlia i en Pasqual pel 
naixement el dia 8 de juliol  de la seva 
neta Laia i volem que facin arribar 
aquesta felicitació a l’Anna, al David i 
seu germanet  Biel. Demanem al Senyor 
que els doni la saviesa necessària per 
acompanyar aquesta petita en aquesta 
aventura que acaba de començar. PROGRAMES TV 

El programa Buenas Noticias TV 
s’emet tots els diumenges a les 8:45h 
a la 2 de TVE. També s’emet via 
satèl·lit a les 8h 
Al canal 33 , Néixer de nou 26 de 
setembre a les 10h10’ 

CONVENCIÓ UEBE 

Convenció UEBE-2010. Gandia 14 al 17 
d’octubre amb el lema “En verdad, tu 
eres els dueño de todo. 


