
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

10 de juliol//17 de juliol 

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn:Paco A//Paco Asenjo 

Torn de porta:Lliure disposició 

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), per la mare de la Rosa M, Susan W, Maria C. Magdalena P, M.  

∗ Per les persones grans de la comunitat. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗ Per les famílies de l’església. 
∗Per les famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de 

consol. 
∗ Pel temps de descans que podrem gaudir. 
∗ 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 

Culte a les 10h 

Senyores 

Fins el mes de setembre 
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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! 

Mateu,5,6 



M’ha arribat a les mans un diari endarrerit. Abans de posar-lo per 

reciclar l’he fullejat una mica. 

M’han cridat l’atenció dos articles. Un parlava d’un jutge i un advocat 

corruptes i l’altre d’uns abocaments tòxics a la Costa de Marfil. 

En el primer cas, les víctimes eren homes de negocis que els feien 

pagar per presumptes favors. En el segon, set persones van perdre la 

vida i moltíssim intoxicats. 

Els primers van ser condemnats amb 7 i 10 anys de presó. Els segons, 

encara  buscaven els culpables. Semblava que feien com Pilat: rentar-

se les mans. 

Si ho mirem bé, donen més importància als diners que a les vides 

humanes. Sembla que pensin que estafar uns quants milions a 

persones que en tenen molts, és una cosa molt greu i es té que pagar 

amb la presó, però que morin i es posin malalts unes quantes 

persones, si a més son persones sense recursos, quina importància té? 

Jo no dic que estafar estigui bé, ni molt menys, la Bíblia diu “no 

robaràs”, però jugar amb les vides humanes, és una cossa infinitament 

pitjor, i el manament és “no mataràs” i ens ho repeteix infinitat de 

vegades: “No mataràs, no robaràs” (Èxode 20:13,15) “No matis, no 
robis” (Lluc 18:20) I encara un altre cop, més ampliat: “No mataràs... 
no robaràs... estimaràs el teu proïsme com a tu mateix” (Mateu 19:18-
19) Aquí està la clau de tot, si tothom estimés el seu proïsme com a sí 

mateix, no passaria cap de les dues coses. 

Hem arribat a un extrem, en el que sembla que les persones no 

importen. Cada cop hi ha més violència, més indiferència. Només falta 

llegir la premsa, o mirar la televisió: pares que abusen dels fills, fills 

que maten els pares, marits que maten les seves mullers, persones que 

maten per el més mínim motiu. Sembla talment que la vida no tingui 

cap valor. 

La vida és un regal de Déu, i com a regal seu tenim que estar-li agraïts 

i protegir-la. Només Ell té la potestat de decidir quan l’hem de deixar. 

La justícia humanaLa justícia humanaLa justícia humanaLa justícia humana    Raquel Reginaldo 

AGENDA 
16-7 Rebost /Sopar -Trobada parelles 

a La Nativitat 

30-7 Rebost 

REBOST 

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, : 16-7 

Mirar el Tauler d’anuncis 

MALALTS 
La mare de la Rosa M a la Zona sanitària 
Albada va seguint el seu procés. 
Preguem per ella i la seva família, en 
aquest moments tant difícils 
 
Alina, la filla de l’ Elisabeta, ja es a casa  
i va fent una bona evolució. Continuem 
pregant per ella i la seva família i agraïm 
al Senyor la seva millora. 

S’està organitzant una Coral per 
participar en el III Congrés 
protestant, té previstes només dues 
actuacions el 10 de desembre i el 14 
de gener. Si vols encara hi pots 
participar. Més información: Oficina 
CEC:934241020. 

CORAL UNIDA 

FORMACIÓ 
Jornada de formació de la Fundació 

Pluralisme i Convivència, a través de 

la FEREDE, convoca les Esglésies per 

una Jornada de formació sobre la 

convocatòria d’ajuts 2012. El dia 13 

de juliol de 10’30 a 17. Interessats 

parlar amb  l’Àngela. 

SOPAR PER PARELLES 

El dissabte 16 de juliol a les 21h , l’Església de la 
Nativitat ens proposa una activitat per parelles. 
Pot ser una oportunitat per fer amics i passar una 
bona estona. Interessats parlar amb en Paco. 


