
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

 19 de juny//26 de juny 

Diaca de torn:Myriam R//Paco A 

Torn de porta:Tots//Ruben R 

Beneficiència 

-Repartim roba i aliments 
- Esmorzem 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Mercè R, Alina (filla de 
l’Elisabeta), la Rosa l’Artur, Susan W, Maria C. Magdalena P, M. Lluïsa H, 
Aida. 

∗ Per les persones grans de la comunitat. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗ Per les famílies de l’Església. 
∗ Perquè el Senyor doni saviesa al Consell de diaques. 
∗ Pel culte del dia 19 de juny. 
∗ Perquè malgrat tot podem mirar el món amb esperança. 
∗ Donem gràcies per l'oportunitat de poder servir al Senyor. 
 

Diaques 

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

Caldera  

Corals 

Al·leluia: 
L’Estel:   

Fins el mes de setembre 

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 

Des del 26 de juny fins 11 de setembre 
Culte: DIUMENGE A LES 10 h 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit. 

HORARI D’ESTIU 

Del 26 de juny fins l’11 de setembre 

Senyores 

Fins el mes de setembre 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

19 de juny de 2011 
Número 1277 

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! 

Filipencs 4,13 

Ó 



Com a cristià protestant, crec en Déu, però no crec en els sants. Però faig 
una excepció i sempre deixo en lloc a la meva vida per Sant Tornem-hi. És 
el meu sant preferit. Li tinc tanta devoció que no paro de recomanar-lo a 
tothom que em vol escoltar, malgrat que la ingratitud humana no ha pre-
més que pugés als altars. Em preguntareu per què aquesta devoció a 
aquest sant que no tan sols ho és. Bé aquestes són les meves raons. 
1.-Sant Tornem-hi es un sant bó, que creu en el bé i m’assegura que passi 
el que passi, el bé, finalment, triomfarà sobre el mal. Per tant, cal que em 
decideixi sempre pel que és bo, correcte, positiu, vertader, just... Només 
així podré seguir el seu camí i experimentar la seva força. 
2.-Sant Tornem-hi és un sant bellugadís que m’estimula. No em deixa es-
tar quiet. No em permet ser conformista. M’ha ensenyat que els conformis-
tes són els dolents. Els conformistes mai no arriben enlloc ni fan res útil per 
a ells mateixos ni per a la humanitat. Són els que sempre estant asseguts. 
Ni caminen ni corren. 
3.-Sant Tornem-hi és un sant lluitador que em recorda que la vida és uns 
lluita i que no puc deixar de participar-hi. He de lluitar contra tota mena de 
mal en mi mateix i en el món que m’envolta i esforçar-me en tot allò que 
és bo per a mi i la societat. Viure de manera autèntica en el món és anar 
contra corrent, com remuntant un riu. En el mateix moment en que deixo 
de nedar el corrent m’arrossega i em porta al desastre final. L'única possi-
bilitat de sobreviure és no abandonar mai. Ser com ell, un gran lluitador, 
dia rere dia, any rere any. 
4.– Sant Tornem-hi és un sant vencedor. Mai no dóna cap causa per per-
duda. No es deixa arrossegar pel pessimisme, ni per les batalles perdudes, 
ni per la  manca de forces. Mai no accepta la derrota. L’únic final permès 
és la victòria. No em deixa dir”no puc més, ni abandono. No em deixa 
tancar mai cap porta i, si a la meva vida hi ha una derrota, no em permet 
sentir-me derrotat. he de seguir fins obtenir la victòria. Mai no em deixa 
rendir-me. El que és dolent és dolent i no ho puc tolerar ni puc conformar-
me. L’he de vèncer. 
5.– Sant Tornem-hi és un sant optimista. El seu lema és “tot ho puc”. I vol 
que jo me’l faci meu. I, m’ho ha dit antes vegades que, finalment, l’he ac-
ceptat. Ara jo també dic: “tot ho puc”, però afegeixo: “en Crist que 
m’enforteix”. 

SANT TORNEM-HI 
Enric Capó 

AGENDA 
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 Lloc 1eebs Hora: 10h15 a 

13h30 
23-6 Revetlla de Sant Joan 

26-6 Inici horari d’estiu. 

2-7 Rebost/Manteniment 
9-7 Reunió administrativa. 

16-7 Rebost 

30-7 Rebost 

REBOST 

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. 

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: 2-7 

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ 

CATECÚMENS 

REVETLLA DE SANT JOAN 
El dia 23, aprofitant la revetlla, ens trobarem 
per sopar plegats gaudint de les habilitats 
culinàries, la companyonia i l’amor que ens 
tenim. Coordina: Manel P 

OPERACIÓ 

Mirar el Tauler d’anuncis 

Per tot això, i per moltes altres raons, Sant Tornem-hi és el sant de la meva de-
voció. Li he d’agrair que msi em condemna, ni em renya, ni es cansa de mi. 
Compren les meves mancances i no em retreu els meus errors. Desprès d’un 
fracàs. no em diu que sóc inútil, sinó; t’apuris, segueix endavant , no ho deixis. 
Si aquesta vegada no t’ha sortit bé, tens l’oportunitat de començar de nou. El 
mal no és haver caigut, sinó no tornar-ho a intentar. I quan li fai cas, sento que 
tinc la victòria a la mà. 

NEIXER DE NOU 
Diumenge 26 de juny, a les 11,30 

Aida, la filla del pastor Cuenca, ja ha 
sortit de l’hospital i es va recuperant de 
l’operació. 


