
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

10 d’abril//17 d’abril 

Diaca de torn: Paco A//Xavier N 

Torn de porta:Ruben R//Benjami G 

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, Susan Woodcok. 

∗ Per les persones grans de la comunitat. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗ Per les famílies que passen temps difícils. 
∗ 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... 
∗ Gràcies perquè RIE va superant els moments difícils. 
∗ 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! 

Rm 10,17 



 RESPOSTA MES DE Desembre:  
ZACARIES I ELISABET 

 
Tenir fe és "ACCEPTAR" el que Déu permet en la nostra vida encara que no ho 
entenguem, encara que no ens agradi. Si tinguéssim la capacitat de veure el fi des del 
principi tal com Ell ho veu, llavors podríem saber per què de vegades condueix la 
nostra vida per camins  estranys i contraris a la nostra raó i als nostres desitjos.  
Tenir fe és "DONAR" quan no tenim, quan nosaltres mateixos necessitem. La fe sempre 
treu quelcom valuós d’allà on sembla que ni hi ha res; pot fer que brilli el tresor de la 
generositat enmig de la pobresa i el desemparament, omplint de gratitud tant al que 
rep, com al que dóna.  
Tenir fe és "CREURE" en lloc de recórrer al dubte, que és el més fàcil. Si la flama de la 
confiança s'extingeix, llavors ja no queda més remei que lliurar-se al desànim. Per a 
molts creure en les nostres bondats, possibilitats i talents, tant com en els dels nostres 
semblants, és l'energia que mou la vida cap a grans camins. Però encara hi ha una 
forma més elevada de creure. Saber que la nostra vida està a les mans de Déu i que 
Ell és qui té cura de nosaltres.  
Tenir fe és "GUIAR, DIRIGIR" la nostra vida, però no amb la vista, sinó amb el cor. La 
raó necessita moltes evidències per arriscar-se, el cor necessita només una  mica 
d'esperança. Les coses més belles i grans que la vida ens regala no es poden veure, ni 
tan sols palpar, només es poden acaronar amb l'esperit.  
Tenir fe és AIXECAR-TE  quan has caigut. Els revés  i fracassos en qualsevol àrea de la 
vida ens entristeixen, però és més trist quedar-te lamentant en  l'autocompassió, 
atrapat per la frustració i l'amargor.  
Tenir fe és "ARRISCAR-HO” tot a canvi d'un somni, d'un amor, d'un ideal. Res del que 
val la pena en aquesta vida es pot aconseguir sense aquesta dosi de sacrifici que 
implica desprendre's d'alguna cosa o d'algú, per tal d'adquirir això que millori el nostre 
propi món i el dels altres.  
Tenir fe és "MIRAR" positivament  endavant, no importa com d’incert sembli el futur o 
com de dolorós el passat. Qui té fe fa de l'avui un fonament del demà i tracta de viure-
ho de tal manera que quan sigui part del seu passat, pugui veure-ho com un bon 
record.  
Tenir fe és "CONFIAR" però confiar no només en les coses i en les persones, sinó en el 
Déu que obra, actua i parla a través de les persones. Molts confien en les coses  
materials, però viuen relacions buides amb els seus semblants. És cert que sempre hi 
haurà gent que et  faci mal i traeixi la teva confiança, així que el que has de fer és 
seguir confiant i només ser més acurat amb aquell en qui confiaràs dues vegades.  

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

Pista2:El Senyor va donar dos noms al 
mateix territori, a causa de la discusió 
dels fills d'Israel 
Pista1: Rei d’un territori situat al desert de 
Sin. 

PREGUNTA ED 

AGENDA 
12-4 Reunió de diaques 
16-4 Rebost/Manteniment 
17-4 Ens visitarà L’Amparo Montagut 

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!. 

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.  

Tenir fe és "BUSCAR" l'impossible: somriure quan els teus dies es troben ennuvolats i 
els teus ulls s'han assecat de tant plorar. Tenir fe és no deixar mai els teus lavis 
despullats del somriure, ni tan sols quan estiguis trist, perquè mai saps quan el teu 
somriure pot donar llum i esperança a la vida d'algú que es trobi en pitjor situació que 
la teva.  
Tenir fe és "CAMINAR" pels camins de la vida de la mateixa manera com ho fa un 
nen. Agafats de la mà del nostre pare. Tenir fe és deixar els nostres problemes en 
mans de Déu i llançar-nos als seus braços  i no a l'abisme de la desesperació. Fe és 
descansar en Ell perquè ens carregui, en comptes de carregar nosaltres la nostra 
pròpia col·lecció de problemes.  
"Que  la teva vida tingui prou fe per afrontar i esperar que les situacions difícils 
canviïn, i la necessària humilitat per acceptar que moltes vegades el que ha de 
canviar, ets tu"  

Necessitem llaunes de tonyina. (pak3) xocolata 
en pols, i canviar iogurts. 
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 


