
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

27 de març//3 d’abril 

Diaca de torn: Xavier N//Myriam R 

Torn de porta:Joan F//Gregori 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: Mercè R, Alina (filla de 
l’Elisabeta),  Artur (pare de l’Artur), mare de la Rosa. 

∗ Per les persones grans de la comunitat. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗ Per les famílies que passen temps difícils. 
∗ Per què el Senyor doni saviesa al pastor, als diaques i als germans i 

germanes que  dirigeixin  els ministeris de la comunitat. 
∗ Per les persones que pateixen per causa de conflictes: violència,forces de la 

natura, guerres... Líbia, Japó... 
∗ Per les benediccions que rebem cada dia del Senyor. 

Diaques 

Francesc A, 609475704; Myriam R,676233434; Amadeu G, 620603042;  
Àngela R. 646211050; Xavier N, 650439796;  

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! 

Sal 69,13 



 RESPOSTA MES DE Desembre:  
ZACARIES I ELISABET 

 
La pregària sempre es un bon tema per reflexionar, avui us porto un 

escrit molt curtet, traduït del castellà , que va sortir publicat en el 

butlletí setmanal del diumenge 27 de febrer, de l’Església La Nativitat 
de la ciutat veïna de Terrassa, i que va signat pels seus pastors 

ELS DIJOUS , DE  8 A 9  DE LA NIT: PREGÀRIA 

A aquesta hora i tots els dijous ens trobem per pregar. 

Tu ja ho saps. Però nosaltres com a pastors, t’advertim  de que 
realment ho necessites, perquè pot ser que la teva vida no estigui 

molt bé davant de Déu. 

Si et dic la veritat, conec algunes possibles respostes:...no en tinc  

ganes, gens ni mica d’assistir-hi. Desprès d’una dura jornada de 
treball, la setmana a punt d’acabar, estic destrossat/da, imagina-

t'ho. 

Segur, que en tens molts més d’arguments (els teus arguments) per 
no anar a pregar: és molt tard, aquest culte acostuma a ser un 

rotllo; necessito aquest temps per estar a casa, per sopar, per donar 

un petó als meus infants; estic molt cansat/da... 
Com veus excuses no ens en falten. Però, i si volguessis donar-te 

una oportunitat per aproximar-te  a Ell? 

Per què no preguntes, quin és el resultat de participar en aquest 
culte als germans i germanes que ja hi participen? 

Sinó tens temps per tu, si la teva vida va molt despresa, si et costa 

trobar un temps sol amb Déu, si la teva vida no està com hauria 
d’estar, vine: 

Aquest és el teu temps, el teu espai, la teva trobada personal amb 

Déu. 
Jo espero amb desig que arribi aviat el dijous de 8 a 9 de la  nit: 

ORACIÓ! 

Els pastors 

Continuem amb el treball d’ajut,assistència i acompanyament que realitzem quinzenal   

des del rebost. Necessitem llaunes de tonyina.( packs de 3). 

Pel bon funcionament i qualitat en el servei, ja sabeu que les mans de tots/es són 

necessàries i les vostres pregàries també.  

Propera distribució d’aliments, classes de català i suport per estudiants d’ensenyament 

obligatoris: 2-4-11 

PEL MES DE MARÇ: Un personatge: 
Pista 4: Déu li va dir:Alça't, pren 
l'infant i porta'l de la ma perquiè jo 
d'ell n'haig de fer una gran nació. 
Pista 3: L'esclava i el seu fill van ser 
expulsats quan Déu va donar un fill propi 
a la dona que era estèril. 
Pista 2:Esclava que va donar el seu propi 
filla una altra dona que no en podia tenir 
Pista1: Persona d’humil ofici, Déu va 
beneïr el seu fill amb una gran 
descendència. 
Us recordem que podeu participar tots/es 
els alumnes de l’ED individualment o en 
família. 

PREGUNTA ED AGENDA 
2-4 Rebost/Manteniment 

3-4 Conferència ED. Jose Luis Suarez 
8-4 Vetllada de pregària 

9-4 Fes ta de la primavera UMMBC/CET 

12-4 Reunió de diaques 

19-4 Culte Unit de Setmana Santa 

REBOST 

II FORUM 
El Grup de Treball Estable de les Religions 

i el Circulo Africano organitzen el II 
Fòrum sobre Immigració, Integració i 

Comunitats Religioses. La finalitat 

d’aquest fòrum és debatre el paper dels 

líders religiosos en els processos 
d’integració i participació ciutadana dels 

immigrants. Aquest esdeveniment tindrà 

lloc el dia 30 de març a L’Auditori de l 
c/Valencia 244, 1r pis de Barcelona. ( Tot 

el dia). 

PROGRAMES TV 
Us recordem que cada setmana per TV2 a les 9 
del mati es fa el programa de les esglésies 
evangèliques Buenas Noticias 

Aquest diumenge 27 el Néixer de Nou tractarà el 
tema “Immigració i Església”. L’horari d’aquest 
programa, ara és a partir de 2/4 de 12 pel 33 
com sempre. 


