
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:Guarderia . 

26 de setembre//3 d’octubre 

Diaca de torn:  Amadeu G//Xavier N 

Torn de porta:  Gregori P//Manel P 

Beneficiència 

-Repartim roba i aliments 
- Esmorzem 

-Classes de català per adults amb guarderia.  
-  Fem deures (per nens/es de primària) 

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Oscar, Mercè R,  Núria E, Ramon C, 
Artur (pare de l’Artur). 

∗ 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. 

∗ Per les famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de consol. 

Diaques 

Francesc A, 609475704;Amadeu G, 620603042; Xavier N, 650439796;  
Marta P, 687718941; Myriam R,676233434; 

Caldera  
Grup de pregària 

Corals 

Al·leluia:  
L’Estel:    

Senyores 

Dijous a 2/4 de 7 de la tarda.   

Telèfon per contactar amb el pastor Melero: 
630113463. 

Atenció pastoral 

Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com   
                                            MOLTES GRÀCIES! 

 ANIVERSARIS 

20 Filomena V  

22 Carme P 

Cultes 

Diumenge: Escola Dominical 11h mati 
                  Culte d’adoració a les 6 de la tarda 
Dijous: Culte de pregària a les 8 del vespre. 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit. 

Tornem a la feina el diumenge 26.   
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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! 

Les teves mans m'han creat i m'han format,Les teves mans m'han creat i m'han format,Les teves mans m'han creat i m'han format,   
dóna'm capacitat per a aprendre els teus dóna'm capacitat per a aprendre els teus dóna'm capacitat per a aprendre els teus 
manamentsmanamentsmanaments   Salm 119,73 



 

Qui més qui menys hem gaudit d’uns dies de vacances que ens han anat bé 

per a la nostra salut ja que hem pogut desconnectar de les nostres tasques 
més habituals, aquelles que ens donen més feina, aquelles que ens 

preocupen, estressen i agobien. Només hem tingut la gran preocupació del 

què faríem l’endemà. 

Aquesta paraula “agobiar” que em sembla que no hi és al diccionari, jo la 

sento molt darrerament, sobretot ens els ambients de la feina. Aquella 

persona m’està agobiant, tinc tanta feina que estic agobiat, el meu jefe 
m’agobia. O desgraciadament el que no té feina està també agobiat per 

que no la troba. 

Estar agobiat és tenir el cap a punt d’esclatar, és no trobar la solució als 

trenta problemes que tenim al davant, és quan ens trobem en aquella 

situació que ho engegaries tot a rodar, quan diem...prou !! necessito 
desconnectar !, necessito vacances ! ... 

Comencem un nou curs de l’escola dominical, un curs relaxat, un curs 
refrescant. Amb classes amenes i entretingudes, participatives i 

engrescadores, però també un curs que ens apropi encara més a la Bíblia i 

el missatge que el Senyor ens manifesta a través d’ella. Unes classes on ens 

sentirem tranquils i no agobiats, ens sentirem actius i no preocupats., on de 
ben segur aprendrem moltes coses de la Paraula de Déu, i ens servirà per 

coneixer-nos a nosaltres mateixos en la nostra relació amb el Senyor i què 

ens cal millorar per proclamar les bones noves a d’altres persones. 

També descobrirem que si confiem amb el Senyor, res ens podrà anar 

malament ja que Ell és la nostra fortalesa i mai no ens desempararà, tal i 
com podem llegir al capítol 1 de Josuè, on Déu dóna força al seu poble per 

conquerir la Terra Promesa i dirigint-se a Josuè li diu: “Ningú no et podrà 

resistir tots els dies de la teva vida; de la mateixa manera que faig ser amb 

Moisès seré amb tu, no et deixaré ni et desempararé”. 

No ens agobiem, sinó al contrari,  gaudim de l’escola dominical !!! 

BON CURS 2010-2011 

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 
26-9 Inici assaig Corals 
2-10 Rebost 
Olimpíades evangèliques 
16-10 Rebost /Manteniment 
14-17 del 10 Convenció UEBE 

CONVENCIÓ UEBE 

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

Necessitem: oli de girasol, oli d’oliva, tomàquet fregit (400gr), llegums 
cuits(vidre), cafè i xocolata, i com sempre les vostres mans i pregàries. La  
col·laboració de tots/es és necessària. Propera distribució: 2-10 

REBOST 

HOSPITALITZACIÓ 
OLIMPIADES EVANGÈLIQUES 
Dia 2 d’octubre al Estadi Joan Serrahima 
de Montjuic organitzat per la Lliga del 
testamento de bolsillo, es realitzaran les 
25è Olimpiades evangèliques 

En Ramon C continua hospitalitzat a  
Santa Fe, a l’ habitació:131. Preguem 
per ell i la seva família. 

PROGRAMES TV 
El programa Buenas Noticias s’emet 
tots els diumenges a les 8h 45’ a la 2 
TVE. 
Néixer de Nou, a les 10h10’, al 33 el 
dia 26 de setembre amb el programa 
Afers Religiosos.  

COMIAT 
El passat 13 de setembre va passar a la 
presencia del Senyor el germà Josep 
Simon Sala, als 99 anys. Mostrem el 
nostre condol a la família per aquesta 
separació,sabent que la gràcia del 
Senyor els ajudarà a superar la pèrdua. 

CET– RECICLATGE 
Seminari I 
Tema: Llei i reglament llocs de culte 
Ponent: Montserrat Coll 
Dia i lloc: 6-11 IEB Badalona a les 10h 


