
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

22 de maig//29 de maig 

Diaca de torn:Xavi N//Àngela R 

Torn de porta:Benjamí G//Joan F 

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. Magdalena P. 
∗ 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, especialment pels ciutadans de Llorca. 

∗ Perquè malgrat tot podem mirar el món amb esperança. 

∗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. 
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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! 

Salm 18,36 



CATECÚMENS 

Properament iniciarem classes de catecúmens per aquells germans/es que han 
manifestat el desig de batejar-se. Si estàs meditant el tema o si sents aquest 
cridament a obeir al Senyor, parla amb el pastor Melero. 

NO T’ATURIS MAI 

 

Tingues sempre present que la pell s’arruga, els cabells es tornen 

blancs, els dies es converteixen en anys...Però les coses impor-

tants no canvien. 

 

La teva força i convicció no tenen edat. 

El teu esperit és el plomall de qualsevol teranyina. 

Darrera de cada línia d’arribada, n’hi ha una de sortida. 

Darrera de cada fita, hi ha un altre repte. 

Mentre estiguis viu, sent-te viu. 

Si enyores allò que feies, torna-ho a fer. 

No visquis de fotos esgrogueïdes... 

Continua encara que tothom esperi que abandonis. 

No deixis que es rovelli el ferro que hi ha dins teu. 

Fer que en comptes de llàstima et tinguin respecte. 

Quan amb els anys no puguis córrer, trota. 

Quan no puguis trotar, camina. 

Quan no puguis caminar, fes servir el bastó. 

Però no t’aturis mai! 

Teresa de Calcuta 

JORNADA CHAMPIONS 

 Pregunta mes de maig 
Aquest mes busquem un arbre: 
Pista 3:Aquest perfum va ser utilitzat per fer 
l'amortallament de Jesus. 
Pista 2:A l'Antic Testament, apareix dins 
de versets de caire poètic. 
Pista 1: Arbre del què s’extreia un 
agradable perfum. 

PREGUNTA ED AGENDA 
27,28 i29– Recés UMBE Comarruga 
28-5 Rebost Músics// Jornada 
Champions 
29-5 Dia de la família 
3 i 4-6 Rebost Solidari. Mercadona 
4-6 Culte aniversari 30 CE, Verdi, 18h 
12-6 Sortida ED 
19-6 11h Clausura ED. 18h Culte 
musical amb la participació de la Coral 
Al·leuia i en Josep Borderas. 
20-6 CET Violència de Gènere per Astrid 
Doménech 

REBOST 

Continua la campanya de solidaritat amb 
Llorca. Ens necessiten!!! 

Us convoquem el proper dia 28-5, i amb 
l’excusa de la final de Champions fer una 
vetllada de germanor i de recollida de 
fons pro-temple. 
Disposarem de servei de bar amb begu-
des i entrapans. 

Se'ns presenta feina els dies 3 i 4 de juny, campanya Rebost Solidari. Tindrem 

parada al Mercadona del carrer Lacy. ATENCIÓ, necessitem voluntaris per 
aquests dos dies mati i tarda, parleu amb l’Angela. 

Seguin necessitant llaunes de tonyina. (pak3) i xocolata en pols. 

No oblideu que pel bon funcionament i qualitat d’aquest  servei,  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: 28-5 

OPERACIÓ 
El dijous la Maria Car. va ser intervinguda 
de l’espatlla satisfactòriament. Preguem 
per la seva ràpida recuperació. 

 


