
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

8 de maig//15 de maig 

Diaca de torn:Myriam R//Paco A 

Torn de porta:Gregori//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),   la Rosa l’Artur i els seus pares, Susan W, Maria C. 
∗ Per les persones grans de la comunitat. 

∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 

∗Perquè el Senyor doni saviesa al Consell de diaques. 

∗ Per les famílies que passen temps difícils. 
∗ Per les persones que pateixen per causa de conflictes.   

∗ Perquè malgrat tot podem mirar el món amb esperança. 

∗ Gràcies per cada nou dia. 
∗Gràcies per l'oportunitat de servir-te 

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. 

ANIVERSARIS 
8 Joan F 

9 Teresa Q 
13 Carles R 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

8 de maig de 2011 
Número 1271 

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A     

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! 

Us dono un manament nou, 

que us estimeu els uns als altres... 

Jn 13, 34-35 



Una illa on habitaven tots els sentiments ... l'alegria, la tristesa, l’amor i 
molts més,  
Un dia  van avisar als seus habitants, que l'illa s'havia d'enfonsar ... Tots els 
sentiments es van afanyar a abandonar-la. Van abordar els seus vaixells i es 
van preparar per marxar precipitadament. Només l'amor va romandre-hi, 
volia quedar-se una estona més en aquella illa que tant estimava, abans 
que desaparegués. Però al veure que els nubols s’enfosquien va ser concient 
que era hora de marxar. Però ja no hi havia cap barca buida, l’amor va 
mirar al voltant amb esperança i va començar a demanar ajuda ... 
Es va acostar a la riquesa que passava en un luxós iot i l'amor va dir: 
- Riquesa, porta'm amb tu. La riquesa va contestar: 
-No puc, tinc el vaixell ple d’or i plata, no hi ha lloc per a tu ... 
Li va demanar ajuda a la vanitat, que també passava per allà: 
- "Vanitat, si us plau ajuda'm". 
- "Impossible amor, estàs mullat i brut, faries malbé el meu vaixell nou". 
Va passar la supèrbia, i va respondre al crit d'ajuda. 
- "Treu-te del meu camí o et passo per sobre". 
Com va poder, l'amor es va acostar al iot de l'orgull i una vegada més 
demanar ajuda. La resposta va ser una mirada despectiva i una onada 
gairebé el asfíxia, quan el capità va accelerar el seu iot, "L'orgull". 
Llavors, l'amor va demanar ajuda a la tristesa: 
- Tristesa, em deixes anar amb tu? 
- "Ai amor, tu saps que sempre vaig sola i prefereixo seguir així" 
Va passar l'alegria, estava tan contenta que ni tan sols va sentir com l'amor 
cridava. 
Desesperat, l'amor va començar a sospirar, amb llàgrimes en els seus ulls. 
Fou llavors quan una veu li va dir: 
- "Vine amor, jo et porto". 
Era un home gran. L'amor estava tan feliç que va oblidar preguntar el seu 
nom. Fou portat a la terra de la saviesa i un cop allà, l'amor va preguntar a 
aquesta: 
- Qui era aquesta  persona gran que m’ha portat i m’ha salvat la vida?  
La saviesa va respondre:- "Era el temps". 
- El temps? Però, per què el temps m’ha  volgut ajudar? 
La saviesa va respondre: 

hi havia una vegada... 

Resposta mes d’abril:   
El Rei Bíblic que buscàvem era LEMUEL 

Pregunta mes de maig 
Aquest mes busquem un arbre: 
Pista 1: Arbre del què s’extreia un 
agradable perfum. 
Us recordem que podeu participar tots/es 
els alumnes de l’ED individualment o en 
família. 

PREGUNTA ED 
AGENDA 
10-5 Diaques 

14-5 Rebost– Manteniment 
15-5 Culte especial 

21-5 CET Església HABACUC; Excursió 

Unida 

27,28 i29– Recés UMBE Comarruga 
28-5 Rebost Músics 

29-5 Dia de la família 

REBOST 
Necessitem llaunes de tonyina. (pak3) xocolata en pols. 
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: 14-5 

EXCURSIÓ UNIDA 
El dia 21-5-11 s’ha organitzat l’excursió anual 
en la que ens trobem diverses eglésies. Enguany 
el lloc de trobada és la població de Rubí i el lloc 
de trobada l’església. Mireu programa a la 
cartellera. 

NOVETATS 
Aquesta setmana s’han produït algunes 

novetats a la xarxa: 
L’església de Castellarnau estrena web: 

www.eebcastellarnau.es 

APEEN ha obert una web per nens i nenes 

amb jocs i recursos diversos amb 
continguts interessants: 

http://www.picayjuega.com/ 

HEM PARTICIPAT: 
5-5 Curs del voluntariat organitzat per Sabadell 
Suma. 
7-5 Assamblea General del Consell Evangèlic. 

Congrés Missioner a Vilafranca. 

"Perquè nomes el temps coneix la teva veritable grandesa i del que ets capaç 
de fer. Només tu, l’amor pots portar pau i felicitat.  
Quan tenim riquesa passem per alt l’amor, quan ens sentim importants ens 
oblidem d’ell, fins i tot en la felicitat i en la tristesa ens oblidem de l’amor. 
Només amb el temps ens adonem de la seva veritable importància. 


