
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:Guarderia . 

Diaca de torn:   

8-8: Xavier N//15-8:Amadeu G. 

22-8:Amadeu G.//29-8;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, Oscar, Mercè R,  Núria E. 

∗ Per les persones grans de la comunitat. 

∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 

∗ Per les famílies que passen temps difícils. Especialment per la família de la 
Núria S. cosina de la Maria C. 

∗ Pel ministeri d’evangelització. 

∗ Pel culte del 3r diumenge de setembre. 

∗ Perquè les  persones de la comunitat iniciem el setembre amb noves energies  
posant els nostres talents al servei del Senyor.    

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 

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! 
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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! 

Tant de bo Tant de bo Tant de bo 
tingués ales com tingués ales com tingués ales com 
un colom!un colom!un colom!   
M’envolaria a M’envolaria a M’envolaria a 
buscar el repòs.buscar el repòs.buscar el repòs.   
De bon grat De bon grat De bon grat 
fugiria ben lluny,fugiria ben lluny,fugiria ben lluny,   
me n’aniria a me n’aniria a me n’aniria a 
viure al desert.viure al desert.viure al desert.   
 

Salm 55,6-7 



 

La capacitat de pensar, sense haver de convèncer, ni discutir. 

La capacitat de volar sense límits i sense esforç. 
La capacitat de caminar sense distreure't, gaudint del que forma part del camí. 

La capacitat d'observar amb llibertat, sense molestar, ni sentir-te molestat.  

La capacitat de sentir sense haver d'escoltar, ni interrompre. 

La capacitat de il·lusionar, somiar i imaginar sense crear incomoditat. 
La capacitat de gaudir d'una flor sense robar-li la seva olor, ni condemnar-la a 

morir. 

I sobretot la capacitat d'entendre, comprendre i veure com ets vist per Ell. 
La veritat de Déu només es pot conèixer en  silenci. Però no estem parlant 

només del silenci exterior, sinó també del silenci interior. 

Si en tancar els teus ulls la teva ment està en silenci, la porta està oberta per a 

entendre i poder reconèixer la realitat que t’ anima a viure. Aquesta única 
realitat que omple l’ànima de llum i claredat. Però si no és així,  necessitem 

aprendre a fer silenci, a callar totes les veus que ens confonen i desorienten per 

poder sentir la seva veu amb claredat. 
El silenci és l'atmosfera que l'amor necessita perquè la teva ànima brilli. 

Totes les preguntes estan preparades per ser respostes, sense importar la seva 

profunditat.  

Només entra dins la pau del silenci, calma aquest mar de desitjos, aquest mar 
de il·lusions, deixa que la pau t’ envaeixi, deixa que el silenci et posseeixi, en 

aquest moment tot  el que és vell desapareix i tot el que és nou neix en tu.  

Seu còmodament, observa al teu voltant, no jutgis, atura't en el teu afany, 
s'observa altra vegada , comprèn que la teva vida és un tresor, aparca les teves 

preocupacions, no cal  portar un equipatge massa carregat , al teu cor té el que 

necessites en aquest viatge meravellós que és la teva vida.  
Deixa la por i permet que el silenci t’empleni , només dins d’ aquesta 

immensitat podràs escoltar la veu de Déu dins teu cridant-te a viure plenament, 

trucant per donar-te a conèixer tots els misteris de l'univers i no només això, 

també aquesta veu vol donar-te a conèixer el  secret de la vida eterna, però 

SILENCI és : 

 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. 

AGENDA 
4-9 Rebost 
14-9 Consell de diaques 20h 30’ 
16-9 Reunió de Senyores 
         Culte de pregària 
18-9 Rebost/ Manteniment 
        Reunió d’església. 18h  
19-9 Escola Dominical,11h 
         Culte, 18h amb la participació                          
d’Hossana. 

CONVENCIÓ UEBE 

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

RECÉS UEBC CANVI 

El dia 11 de setembre es farà el recés 
UEBC a Comarruga, Hotel Marvel.  
Tema: Comunió intel·ligent. ponent José 
Luís Suarez pastor de l’Església Menonita. 

 HOSPITALITZACIÓ 
L’Angela G, continua fent el seu procés. 
L’Eva ens ha demanat que abans d’anar 
a l’hospital la truquem. Continuem 

pregant per ella i la seva família, en 
aquest moments difícils. 

compte, no creguis en promeses, fes que aquesta es converteixi en la teva 

única realitat. Només en profund silenci podràs comprendre el que significa 
tot això i sobretot el fet d'estar viu i gaudir de totes les capacitats que Ell ens 

ha donat". 

Estem a punt, el proper dissabte 4 engeguem el rebost. La col·laboració de 
tots continua sent necessària. Us hi esperem! 

REBOST ja tornem! 

QUEDEN 18 DIES 

PER LA REUNIÓ DE SENYORES 

 I     PEL CULTE DE PREGÀRIA. 


