
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

10 d’octubre//17 d’octubre 

Diaca de torn:  Myriam R//Paco A 

Torn de porta: Benjamí i Joan F//Gregori

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, Artur 
(pare de l’Artur) Susan Woodcock (pastora Església  Reformada SBD) 

∗ 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 l’escola dominical: mestres i alumnes 

∗ Pel  ministeri de les Corals i els seus cantaires. 

Diaques 

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

Caldera  
Grup de pregària 

Corals 

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

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! 

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. 
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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! 

Fa poc temps vaig tenir uns problemes de salut, i per tant, encara em sembla 
viure tot el que va passar i vaig pensar. 
De sempre, hi havia dues cosses que em preocupaven, només de pensar-hi 
m’angoixava: Puc dir que el Senyor me les ha guarides de cop i sense traumes. 
La primera cosa: em feia pànic haver d’ingressar en un hospital, i encara més 
que m’operessin. Ho veia com una cosa molt complicada i traumàtica.  
L’estança, haver de compartir l’habitació amb algú desconegut..., pensava amb 
tot el que hauria de fer per deixar la casa en condicions per una absència de 
forces dies.... Bé, desprès de cinc anades a urgències sanitàries, amb els seus 
corresponents ingressos imprevistos, sense temps de preparar res, hi anava 
com si fos la cosa més natural i ni per un instant pensava com havia quedat la 
meva llar, el Senyor ja proveirà! Si Ell mi portava, Ell em cuidaria. Pel que fa a 
compartir habitació, era una bonica manera de donar testimoni del Senyor. Ja 
coneixia a tot el personal sanitari, i  ells/elles em coneixien a mi, només de 
veure’m o llegir el meu nom, em tractaven amb simpatia, com a antics 
coneguts. Tot i el dolor que patia, hi anava sense cap recança, ja des del 
primer ingrés. Notava la presència del Senyor i mai he estat tan serena. Bé, hi 
ha una excepció, la penúltima vegada em van dir que m’havien de fer una 
prova molt dolorosa que només de pensar-hi em feia pànic, em posava 
nerviosa , espantada, i demanava a tothom que pregués per mi. 



 

La segona cosa: tot i que sóc cristiana, i per tant crec que el Senyor Jesús va 
venir a la terra per salvar-me i donar-me la vida eterna, sempre em mirava el 
moment del traspàs d’aquest món com una cosa angoixant, que em feria molta 
por.  Pensava sempre que estaria molt nerviosa i que seria un moment de 
patiment abans de gaudir de la seva gloria i la presència de Déu. Bé, doncs 
crec que puc dir que no, no hi ha un moment més tranquil i serè.  M’explico: no 
és que m’hagi mort, és perquè des de que en el primer ingrés hospitalari em 
van dir que em tindrien que intervenir quirúrgicament, aleshores no era urgent, 
però calia fer els tràmits pertinents, i en vista de que tot es complicava, 
s’allargava amb tres ingressos hospitalaris més, i em trobava tan malament, fins 
que es va convertir en una urgència, estava més que convençuda que ja havia 
arribat el moment que el Senyor em volia a la seva presència. Inclús els últims 
dies, abans de la intervenció, els vaig passar donant, dissimuladament, 
instruccions a la meva família de com volia que quedessin algunes coses.  
Arribat l’últim ingrés,  em trobava molt malament i era la nit d’un dissabte.  
L’endemà seria diumenge, amb un pont festiu de 4 dies; em van dir que em 
tenien que operar d’urgència aquell mateix diumenge. Estava sola, però vaig 
rebre la noticia serena i com alleugerada perquè em traurien el mal per 
sempre. “Ja ha arribat el moment, vaig pensar; de ben segur que el Senyor 
aprofitarà aquest moment per dur-me amb Ell.” 
Em van fer les proves preparatòries, estava tranquil·la. A les 7 de la tarda, ja 
amb la companyia de la meva família, em portaven al quiròfan. Allà, la 
cirurgiana, l’anestesista i les infermeres, m’explicaven el què em farien i com, 
mentre em posaven catèters amb les agulles adients; ja en portava de posats, 
però no servien i s’havien de substituir. Recordo que em van dir: “Quan desperti 
no recordarà res del que ara li diem”. Amb tot això jo estava pregant, dient-li al 
Senyor que estava a les seves mans, més que a les dels metges, ja que ells 
farien el que Ell volgués que fessin, i que acceptava la Seva voluntat.  I aquí em 
deuria adormir...  
Vaig tornar a obrir els ulls en una sala espaiosa i una veu que em cridava per el 
nom. Ho vaig mirar tot amb curiositat i estranyesa, i sé que vaig pensar: “Que 
rar que és el cel, m’ho imaginava diferent”. Van tornar a cridar-me i vaig veure 
una infermera... estava a la terra, a la sala de recuperació. El Senyor va pensar 
que encara no era la meva hora. Suposo que vaig fer un somriure al recordar 
els meus pensaments, perquè la infermera va dir: “Ui, que espavilada s’ha 
despertat, ja la podem portar a la habitació”, i en aquell moment vaig donar 

EQUIP D’EVANGELITZACIÓ 
Estem organitzant l’equip 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 
13-10 Reunió de diaques 
15-10 Concert solidari. Cor Gospel 
Kèrigma. Conservatori de Terrassa a les 
21h 
16-10 Rebost /Manteniment 
14-17 del 10 Convenció UEBE 
23-10 Inici CET– Classic  
30-10 Culte de la Reforma, Església 
Evangèlica Trèvol ,11h 

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: 16-10 

REBOST 

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 proper 
dia 31-10 

CET 
Cet– Clàssic inici 23 d’octubre (Informació 
Taulell) 
Cet– Reciclatge 
Seminari I 
Tema: Llei i reglament llocs de culte 
Ponent: Montserrat Coll 
Dia i lloc: 6-11 IEB Badalona a les 10h 

LA PREGUNTA DE L’ED 
RESPOSTA PROVA: JOB 
PERSONATGE BÍBLIC 
Pista 1:Rei de Judà. Va accedir al tron bastant 
jove.  
Us animem a participar a tots i a totes els/les 
alumnes de l’ED, individualment o amb la 
família.  

gracies al Senyor per haver-me ajudat.  
Així acabava una de les meves darreres experiències.  Però ara que penso:   No, no 
s’ha acabat! Doncs encara puc donar gràcies al Senyor perquè sempre m’ajuda i 
està al meu costat. 
Això  em fa pensar amb un parell de passatges de la Bíblia: “Beneït sigui Déu, Pare 
de nostre Senyor Jesucrist, Pare que és tot compassió i Déu que és tot consol. Ell 
ens conforta enmig de totes les nostres dificultats” (2 Corintis 1:3-4) I quan Déu ens 
diu: “Ja que posa en mi el seu afecta, jo el salvaré, el protegiré perquè reconeix el 
meu nom. Sempre que m’invoqui jo l’escoltaré; seré amb ell en la tribulació” (Salm 
91: 14-15) 
                                                                                                  Raquel Reginaldo 


