
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

3 d’abril//10 d’abril 

Diaca de torn: Myriam R//Paco A 

Torn de porta:Gregori P//Ruben R 

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),   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 cada un dels membres de la comunitat 
∗ Perquè 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... 
∗ Perquè malgrat tot podem mirar el món amb esperança 

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! 

Senyor a qui aniríem? 

Si tu tens paraules de vida eterna, 
i nosaltres creiem i sabem 

que tu ets el Sant de Déu. 

Jn. 6,68-69 



 RESPOSTA MES DE Desembre:  
ZACARIES I ELISABET 

 

Una paraula irresponsable: pot encendre discòrdies i focs difícils 
d'apagar ...  
Una paraula cruel: pot arruïnar i enderrocar tot el que s'havia construït  

en una vida ...  
 Una paraula de ressentiment: pot matar a una persona, com si li 
clavaré un ganivet al cor ...  
  Una paraula brutal: pot ferir i fins a destruir l'autoestima i la dignitat 
d'una persona ...  

  Una paraula amable: pot suavitzar les coses i modificar l'actitud d'altres 
...  
  Una paraula alegre: pot canviar totalment la fragància i els colors del 
nostre dia ...  
Una paraula oportuna: pot alleujar la càrrega i portar llum a la nostra 

vida ...  
Una paraula d'amor: pot curar el cor ferit.  
 Perquè les paraules tenen vida.  
Són capaços de beneir o maleir, d'edificar o enderrocar, d'animar o 
abatre, de transmetre vida o mort, de perdonar o condemnar, 

d'empènyer a l'èxit o al fracàs, d'acceptar o rebutjar ...  
Com parlem als altres?  
Què els transmeten les nostres paraules?  
Què em dic a mi mateix?  
Cap a on em porta el meu diàleg intern?  
Jesús va dir: “Però jo us dic que en el dia del judici tothom haurà de 

donar compte de tota paraula malintencionada que hagi pronunciat; 
perquè en base a les teves paraules seràs declarat just, o en base a les 
teves paraules seràs condemnat." Mateu 12:36-37 

Reflexiones para el alma. Jose Luis Prieto  

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: 16-4 

RESPOSTA MES DE MARÇ: Un personatge: 
AGAR 

Pregunta mes d’abril: 
Aquest mes buscarem un Rei... Bíblic. 

Pista1: Rei d’un territori situat al desert de 
Sin. 
Us recordem que podeu participar tots/es els 
alumnes de l’ED individualment o en família. 

PREGUNTA ED AGENDA 
8-4 Vetllada de pregària 

9-4 Fes ta de la primavera UMMBC/CET 
12-4 Reunió de diaques 

16-4 Rebost/Manteniment 

19-4 Culte Unit de Setmana Santa 20h a 

la 1eebs 
30-4 Rebost/Músics 

REBOST 

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

Néixer de Nou el proper diumenge 24 d’abril. 
L’horari d’aquest programa, ara és a partir de 
2/4 de 12 pel 33 com sempre. 

CAMPAMENT DE JOVES 

Deixa la ciutat i vine al camp missioner, 
aquesta és la proposta que fa la UEBC 
als  joves de 15 a 25 anys pels dies del 6 
al 8 de maig. Mireu al taulell, sembla 
interessant!. 

Hem participat: 
El cap de setmana passat varem participar 
en el Congrés d’Adoració que va organitzar 
la UEBC a l’Església Unida de Terrassa. 
En l’acte d'inauguració del mural 
ornamental de l’Església del Redemptor de 
Sabadell. El mural té a prop de cinquanta 
metres quadrats i estat dissenyat per l’artista 
sabadellenc Jordi Roca. 
 

DIA DEL LLIBRE 
S’apropa el dia del llibre, des d’aquesta setmana 
i durant alguns diumenges podreu trobar o 
encarregar el llibre que necessiteu a la parada 

de llibres que ens preparen la Dorcas i la 
Myriam.  


