
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

15 de juliol//22 de juliol15 de juliol//22 de juliol15 de juliol//22 de juliol15 de juliol//22 de juliol    

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

Torn de porta: Lliure disposició 

Bona Llavor 

Diaques 

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

Caldera  

Corals 

Al·leluia:  
L’Estel:   

Dijous 2/4 de 7 de la tarda 
Vacances d’estiu: del 28 de juny  al 

14 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! 

Des del 24 de juny fins al 9 de setembre 10h 
Dijous: Culte de pregària 20h. Vacances d’estiu 
del 28 de juny al 14 de setembre. 

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

Senyores 

Repartim roba i aliments 
Esmorzem 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 
 

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Teresa Q, la Magdalena, la Mercé R, 
la Rosa i l’Artur i la mare de la Rosa ,  l’Elisabeta i la seva filla Alina, la Núria P,  
la Susanna W, la Ruth G. 
∗ Per les persones que han perdut la feina ( Eva LL) i les seves famílies. 
∗ Per les persones grans de la comunitat, que el Senyor els hi doni salut i 
fortalesa en aquesta etapa de la seva vida. I que nosaltres puguem aprendre 
de la seva saviesa. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.  Per les famílies de l’Església. 
∗ Per les classes de discipulat. 
∗ Per la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya. 
∗ Pel temps d’estiu i de  descans que podrem o estem gaudint. 
 
 

HORARI D’ESTIU 10hHORARI D’ESTIU 10hHORARI D’ESTIU 10hHORARI D’ESTIU 10h    

Del 24 de juny fins al 9 de setembreDel 24 de juny fins al 9 de setembreDel 24 de juny fins al 9 de setembreDel 24 de juny fins al 9 de setembre    

Fins el mes de setembre 

ANIVERSARIANIVERSARIANIVERSARIANIVERSARI    
16– 6 Ada A 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

Benvingut! 

15 de juliol de 2012 
Número 1332 

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A     

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 la meva llar,Com a la meva llar,Com a la meva llar,Com a la meva llar,    
com en un lloc de paucom en un lloc de paucom en un lloc de paucom en un lloc de pau    

em sento a casa tevaem sento a casa tevaem sento a casa tevaem sento a casa teva    

Déu, meu!Déu, meu!Déu, meu!Déu, meu!    



Fa poc a l’església, varem celebrar el dia de la  família. Hi van haver 

diverses participacions, encara que tot va estar molt bé, no vaig a resumir ni 

parlar res d’elles. El que em va fer pensar, cavil·lar bastant, i em va quedar 

gravat, van ser unes paraules que va dir, molt acertadament, el nostre 

pastor. No recordo literalment, però més o menys va dir: “No sempre una 

casa és una llar. En una llar es nota l’escalfor de la família, a on, quan 

arribes cansat, t’acullen els familiars càlidament, si no, no és una llar, només 

és una casa.” 

He estat donant-li voltes i voltes, preguntant-me si a casa meva es podia 

considerar una llar. Quan arribo, és buida, ningú m’espera, per no tenir, ni 

tan sols tinc una mascota que m’esperi i em faci companyia... De sobte al 

arribar a casa, em vaig adonar que si que és una llar i de les més càlides. A 

casa meva no estic mai sola, em fan companyia i em cuiden amb amor. Hi 

tinc el meu Pare i el meu Germà i Amic, puc tenir millor companyia? Ho 

dubteu? Doncs és completament verídic. La Bíblia, és indiscutiblement, la 

paraula de Déu, i no m’ho pot deixar més clar, us ho explico, hi tinc: 

El PareEl PareEl PareEl Pare celestial, l’apòstol Pau va dir: “Perquè tots en la fe en Crist Jesús, sou 
fills de Déu” (Gàlates 3:26) “Tots els qui son guiats per l’esperit de Déu, son 
fills de Déu” (Romans 8:14) 
El GermàEl GermàEl GermàEl Germà: L’apòstol Pau continua dient: “I, si som fills, també som hereus; 
hereus si, de Déu i cohereus amb Crist” (Romans 8:17) i el mateix Senyo 

Jesús va dir: “Perquè, el qui compleix la voluntat de Déu, és el meu germà, 
la meva germana i la meva mare” (Marc 3:35) 
L’AmicL’AmicL’AmicL’Amic: el Senyor diu: “Ja no us dic servents, perquè el servent no sap que fa 
el seu amo. Us he anomenat amics, perquè us he fet conèixer tot el que he 
sentit del Pare” (Joan 15:15) 
M’acompanya i està em mi a tot arreu i a casa? Si, si, no hi ha dubte, el 

Senyor diu: “Sapigueu que seré amb vosaltres cada diacada diacada diacada dia, fins a la fi del 
mon” (Mateu 28:20) No va dir: avui, o demà o alguns dies, o l’any vinent, 

no, Ell va dir: “cada dia”“cada dia”“cada dia”“cada dia”    

La llar Raquel Reginaldo 

REBOST  
Continuem amb el treball d’ajut, assistència i 
a c o m p a n y a m e n t  q u e  r e a l i t z e m 
quinzenalment  des del rebost. Gràcies per la 
vostra col·laboració, recolzament i suport en 
oració, que tant necessitem per continuar 
realitzant aquest ministeri en aquests 
moments tant complicats per a moltes 
persones. Necessitem tonyina, xocolata en 
pols per la llet. Propera distribució : 21-7 

AGENDA d’estiu 
15-7– Culte 10h. Tema: Per mi viure és 

Crist. Text: Fl1,12-19// Discipulat 

21-7 Rebot 

22-7– Culte 10h. Tema Som llum de Crist. 

Text:Fl 2,1-18 

28-7 Rebost i  aperitiu amb els usuaris/es 

29-7 Culte 10h amb la participació d’en  

Josep Borderas 

LECTURES BIBLIQUES  

ESCOLA D’ESTIU 

Continuem amb les classes de 

discipulat desprès   del culte .Hi sou 

tots i totes convidats! 

La veritable pau és l'absència de conflicte en l’interior de les persones. 

La pauLa pauLa pauLa pau    

Dll, Sl 119,165; Dm. Sl 4,8; Dc. Jn 14,27; Dj. Rm 8,6;  

Dv. Ga 5,22 ; Ds. Rm 5,1.;  

CANVI DE DOMICILI 
La nova adreça de la Magdalena és  

Residència El Serrat  de Vacarisses, 

carrer Del Serrat,4. Desitgem que aquest 

nou lloc li doni el ben estar que 

necessita.  

Encara que m’acompanyen allà o on vaig, m’aconsellen, em guien i infinitat de 

vegades han impedit que faci alguna tonteria. A casa és a on es nota més la 

seva presencia. Començant amb que, tal com van anar les coses, sempre he 

estat convençuda que és la casa que el Senyor em tenia destinada. És la primera 

casa, de totes les que he viscut, que mi trobo bé del tot, i no m’he sentit mai 

sola: estic amb ells i amb ells parlo, canto, estic trista o contenta, però sempre hi 

son. Encara que a vegades em pot semblar que no hi son, per alguna 

circumstància que puc passar, en realitat hi son, si prego d’alguna manera o 

altre sempre contesta, 

Algú posa en dubta que jo visqui en una llar molt acollidora, una veritable llar? 

Jo no.Jo no.Jo no.Jo no. 


