
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

 14 d’agost//21 d’agost 

Diaca de torn:Àngela R // Myriam 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, la mare de la Rosa 
M, Magdalena P, M., Elisabeta i la seva filla Alina. 

∗ Per les persones grans de la comunitat. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗ Per les famílies de l’Església. 
∗ Per les persones que estant patint arreu del món. 
∗ Pel temps de descans que podem gaudir 
∗ Per l'oportunitat de poder servir al Senyor cada dia. 
 

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 

Aniversaris 
12 Rosa M M.  
13 Àngela R. 

15 Eva LL i Alfonso E 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

14 d’ agost de 2011 
Número 1285 

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! 

Com a bons dispensadors de 

la multiforme gràcia de Déu,  

que cadascun de vosaltres posi al servei dels 
altres aquell do que hagi rebut. 

1 Pere 4,10 



Romans 12, 4 De la mateixa manera que en un sol cos hi tenim molts 
membres, i no tots fan la mateixa funció, 
M’he estava fent la manicura i al mirar les meves mans, vaig començar a 

sentir llàstima de la mà dreta. ( Sóc dretana) És la que més treballa, 

mentre que la meva esquerra, és la que rep més atenció. Amb molta cura, 

la meva mà dreta,  posa l’esmalt a les unglés de la mà esquerra, però 
l’esquerra, al no tenir la mateixa habilitat i coordinació, tot i posar-hi molta 

concentració i dedicar-li  temps i paciència, no li torna el favor. Les ungles  

de la dreta queden sempre pitjor i fetes un desastre. Una mà (la dreta) fa 
millor la feina, més ràpida, segura i amb millors resultats, però l’altre 

(l’esquerra) és la que rep tota la consideració i admiració, del qui les mira. 

Han quedat molt més boniques, quina mà més perfecta, com ha millorat!. 

Mentre li donava voltes, els meus pensaments és van centrar en una idea: 
en els germans i germanes de la meva església, en aquells i aquelles , que 

tenen el talent i les habilitats per realitzar les feines que fan que els altres 

llueixin molt més. Aquestes persones, molt treballadores, passen sense 
pena ni glòria, ja que la seva tasca fa que l’atenció es centri en els altres. 

Sembla injust que els qui fan aquets tipus de feina  siguin tant poc 

reconeguts, tant poc visibles. 

Però, els creients amb una veritable mentalitat de servei no ho veuen de la 
mateixa manera. Donen més importància als altres, i posen a les   mans  

dels germans/es, les  habilitats que Déu els hi ha concedit, ja que no ho 

fan per ser importants, sinó per adorar i donar a conèixer al Crist. 
Penses, que potser hi ha algú que s’estigui aprofitant de la teva feina? No 

et desanimis, recupera l’ànim. Sabem que Déu mira el que les persones no 

veuen.  
Déu recompensa a aquells que treballen de manera invisible per fer que el 

Crist sigui visible en aquest món. 

No us sembla que aquesta es la nostra feina? 

Traducció lliure. Pan diàrio 

Treballadors invisibles 
Lectura: Romans 12,1-10 

AGENDA 
3-9 Rebost 

13-9 Reunió de diaques 

15-9 Reunió de Senyores 

         Culte de pregària 

17-9 Rebost 

18-9 Escola Dominical 11h 

         Culte,18h 

REBOST 
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  

GRÀCIES PER LA VOSTRA 

COL·LABORACIÓ 

MALALTS 

La mare de la Rosa M , va seguint el seu 
procés i està estable. Ja està instal·lada a 
la Residència Rosalia de SBD c/Escola Pia 
2. Continuem pregant per ella i la seva 
família, en aquest moments tant 
complicats. 

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

SOS SOMALIA 
La UEBE ha obert un compte per ajudes a 
zones del continent africà especialmente 
Somalia, Kenia i Etiopia. 

UEBE– Emergencias: 

2100-3456.18.2200150062 

IBAN-ES 27 2100 3456 1822 00150062 

Fer constar Somalia i qui fa l’aportació 

 Pels propers mesos tenim un repte important amb el projecte Mi  Esperanza, 
necessita de les nostres pregàries i implicació. 
És important que la nostra església tingui un grup de pregària específic per el 
projecte i per totes les persones que han de participar, ja sigui obrint casa seva 
o bé assistint per escoltar el missatge de la Paraula. 
També és necessari conèixer ja persones interessades en obrir casa seva per les 
jornades del mes de desembre. 
Tots aquells que vulgueu pertànyer al grup de pregària o bé obrir casa vostra 
per el projecte, poseu-vos en contacte amb el nostre pastor o amb l’Anna 
Martínez. 
Us recordem que tenim a la vostra disposició un DVD  on s’explica amb més 
detall tot  el projecte. Pàgina web: www.miesperanza.es 

PROJECTE MI ESPERANZA 


