
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

124 de juliol//31 de juliol 

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn:Xavier N//Àngela R 

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. 
∗ Pels responsables dels ministeris, per cada un dels membres de la 

comunitat, que el Senyor ens renovi l’energia i la capacitat de servei. 
∗ 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 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

24 de juliol de 2011 
Número 1282 

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! 

Salm 118,21Salm 118,21Salm 118,21Salm 118,21----22222222    



Raquel Reginaldo 

El mon es mou per modes i/o novetats: Tot d’una tothom fa o diu una cosa, 
tot d’una se’n obliden i no se’n parla més. Si no fixeu-se, passa una 
desgracia, en parlen a tothora durant un temps més o menys llarg. Tothom ho 
vol solucionar, ajudar, etc. Passa un temps i cau en el més absolut silenci, 
encara que el problema continua, inclús augmentat.  
Això passa amb tot: manera de vestir, de parlar, paraules que tothom fa servir 
i desprès s’obliden com si no existissin, i altres que no s’usaven es fan d’allò 
més populars, si no, mireu aquest dos exemples: 
Fa uns dies vaig anar a un centre oficial per fer unes gestions, quan vaig dir el 
meu nom: Raquel, la noia que m’atenia em va mirar amb cara de sorpresa, 
suposo que per la meva edat, perquè em va dir: “quin nom més modern!”. Li 
vaig haver d’aclarir que no confongués  el fet d’estar de moda, amb 
l’antiguitat. El meu nom te més de tres mil anys i  jo el porto perquè soc 
cristiana evangèlica. 
No és la primera ni la última vegada que mi trobo. La gent es meravella de 
que una persona ja gran, porti un nom que està en voga, segurament copiat 
d’alguna pel·lícula, artista, o persona “famosa,” perquè la majoria ignoren 
que sigui un nom bíblic. Quan jo era petita, i fèiem alguna sortida amb els 
meus pares, ens havíem trobat  gent que no coneixíem de res, i cridaven algun 
membra de la família amb un nom tret de la Bíblia, ens dèiem: “segur que 
son cristians evangèlics”, ens hi acostàvem a parlar-hi i no fallava, eren 
cristians de poblacions més o menys llunyanes. Ara no, la moda, que no el 
cristianisme, els ha escampat per tot arreu. Tan de bo que junt amb el nom 
haguessin adquirit l’evangeli de Crist. 
De la mateixa manera, paraules d’us quotidià fins no fa gaire, sembla han 
caigut a l’oblit més complert per part d’una gran quantitat de persones, 
sortosament no de la totalitat. Entre moltes d’altres destaquen tres: “gracies”, 
“perdó” i “et prego”, han estat substituïdes per: “jo hi tinc dret” (per tant no cal 
agrair res), “estem amb democràcia, tinc llibertat d’expressió”, i ”donem-ho 
perquè ho vull jo”  
Bé, doncs l’altre dia, em vaig adonar de que son les més usades al meu 
vocabulari. Apart de quan les uso per l’educació més elemental, tot el dia 
estan als meus llavis, i suposo que en els de molts cristians: El Senyor em 
beneeix amb tantes coses que cada moment tinc que donar-li gracies i si no, 
Qui contesta les meves pregaries? A vegades no com jo esperava, però 
sempre que és diferent, hi surto guanyant amb el resultat. Qui m’ajuda 
constantment?, Qui em dona ànims, em consola i m’ajuda a suportar el dolor 
quan em trobo malament?, Qui m’ajuda a no caure en situacions 

És moda?És moda?És moda?És moda?    

AGENDA 

30-7 Rebost 

3-9 Rebost 

13-9 Reunió de diaques 

15-9 Reunió de Senyores 

         Culte de pregària 

18-9 Escola Dominical 11h 

         Culte,18h 

REBOST 

El dissabte 30-7 és l'últim dia de 

distribució abans de l’estiu 

No oblideu durant l’estiu de pregar 

per aquests ministeri i pels germans/ 

es que el porten. Què el Senyor els 

renovi l’energia i la il·lusió per 

continuar el dia 3-9-11  

 

Mirar el Tauler d’anuncis 

MALALTS 

La mare de la Rosa M , va seguint el seu 
procés i està estable. Continuem pregant per 
ella i la seva família, en aquest moments tant 
complicats. 

Continuem pregant per la recuperació de 
l’Alina filla de l’Elisabeta  i per la seva 
família.  

Sabem que els temps de malaltia són durs 
però el Senyor ens dona les  forces per 
suportar-los.   

CORAL UNIDA 
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. 

mail:Administracio@consellevangelic.cat 

compromeses o perilloses? Qui em fa companyia constantment? Qui fa que 
em pugui llevar cada dia?, Qui m’ajuda quan una cosa se’m complica i no 
se com sortir-me’n? I una llarga llista de coses bones que em passen durant 
el dia. “Et donaré gràcies perquè m’has escoltat i has estat la meva 
salvació” (Salm 118:21-22) “Tu ets el meu Déu, i et dono gràcies; Déu meu 
t’exalçaré” (Salm 118:28) 
Però també faig servir, el “perdonem”. Quantes vegades al dia tinc que dir al 
Senyor: “Senyor, perdonem”, quan faig, dic o penso quelcom que no havia 
d’haver fet, pensat, o dit, quan m’enfado, rondino, em queixo, jutjo el que ha 
fet algú... però també tinc que demanar-li: quan no he fet quelcom de bo 
que hagués pogut fer, hagués pogut dir, he perdut el temps... i tantes coses 
més. “Si reconeixem els nostres pecats, Ell és prou fidel i equitatiu per 
perdonar-nos els pecats i deixar-nos nets de qualsevol iniquitat. (1 Joan 1:9) 
El Senyor és un Déu d’amor, penso que ha de tenir molta paciència amb 
mi¡¡. I amb vosaltres? 


