
-Repartim roba i aliments 
-Classes de català i cuina 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del mati. 

Pregària 

Beneficiència 

∗Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Àngela, Artur, Rosa, Oscar,  
Nicolas,  Ramon L , Mercè R, Raquel R , Núria Elies, Ivan N.  

∗Per les persones més grans de la comunitat. 
∗Per les persones que viuen lluny de la seva terra i dels seus familiars. 
∗Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗Per les esglésies de SBD. 
∗Per les persones que pateixen a causa de conflictes ,de la guerra i  de les 

forces de la natura.  
∗Per les escoles El buen Pastor de Malabo i Talita cum de Evinagong a 

Guinea i els missioners que hi estan treballant. 

Caldera 
Grup de pregària 

15 min. abans del  culte.   
Lloc: Guarderia. 

Cultes 

Diumenge: Escola Dominical 11h del mati. 
                  Culte de predicació a les 6 de la tarda. 
Dijous: Culte de pregària a les 8 del vespre. 

Corals Senyores 

Dijous a  2/4 de 7de la tarda Al·leluia:  
L’Estel:    

 Diumenge a les 8 del vespre.  
 Diumenge  2/4 de 1 del migdia.  

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

Francesc Asenjo,609475704; Amadeu Garcia,620603042; Xavier Nouvilas, 650439796;  

Marta Puig,687718941;  Myriam Rodriguez,676233434;  

 28 de març// 
Diaca de torn:               
   Paco A//Xavier N 
Torn de porta:  
  Manel P//Gregori P 

Si teniu noticies, comentaris, o coses que us semblin que poden ser interessants per 
compartir ens ho feu arribar al mail del fulletó: fulleto@1eebs.com   

 Aniversaris  
30 Herminia I  

 

 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 
tel. 937103540 

28 de març de 2010  
Número 1214 

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! 

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

Mantingueu el cor alegre, que el Crist està tornant.Mantingueu el cor alegre, que el Crist està tornant.Mantingueu el cor alegre, que el Crist està tornant.   

 

 

 

 

 

 

 

I quan arribi el cor ha d’estar, ben alegre i exultant.I quan arribi el cor ha d’estar, ben alegre i exultant.I quan arribi el cor ha d’estar, ben alegre i exultant.   



Hi havia una vegada una ciutat on tothom vivia sol, ocupat 
només de les seves coses. Es tancaven a casa i no sortien 
gairebé mai. Era una ciutat buida i trista. 

Però un dia, va arribar a la ciutat un flautista. Tocava una 
melodia alegre i divertida. La gent sortia sorpresa als balcons i 
finestres, perquè feia molts anys que no sentien tocar cap 
música. 

Poc a poc, tothom va anar sortint al carrer; seguien el flautista, 
que es passejava per tots els carrers fent sonar la seva melodia. 

De mica en mica, es va anar ajuntant una gentada considerable, 
que va començar a saltar i ballar per tots els carrers. Reien i es 
divertien com no ho havien fet mai. 

Un home sord, que passava per allà, va veure tota aquella gent, 
agafats de la mà, donant voltes i saltant. Però com que ell no 
sentia la música, es va pensar que tota la ciutat s’havia tornat 
boja, i que de tots els ciutadans ell era l’únic que quedava de sa. 

Amb la Fe passa una cosa semblant. Als qui no en tenen, potser 
els hi costa d’entendre perquè estem tan feliços, però si 
escoltessin la música que hem sentit nosaltres, ells també 
n’estarien. 
I tu? L’has sentit la melodia? No? 

Tranquil, segur que el flautista encara ha de passar pel teu 
carrer. 

EL EL EL FLAUTISTAFLAUTISTAFLAUTISTA   

El proper dimarts dia 30 a les 20h , ens trobarem els germans de les 

tres Esglésies Baptistas de SBD per celebrar l’Església del Redemptor  el 
culte de setmana santa. Aquest any ens dirigirà  l’Elies Nofuentes, el 

nou pastor de l’església de Castellarnau. 

CULTE UNIT  

La reunió de senyores i el culte de pregària del proper  
dijous 1 d’abril no es faran. 

30-3 Culte de setmana santa 
4-4 Culte de Resurrecció a les 11h 

No hi haurà culte a la tarda. 
10-4 Rebost. Equip de manteniment 
17- 4 Taller d’evangelització 10h a la 
nostra esglèsia. 
24-4  Rebost Assaig músics 
1-5 Excursió Unida a Palau Solità i 
Plegamans 

REBOST 

AGENDA  

Continuem treballant en el servei del rebost quinzenalment.  
La teva col·laboració i participació continua essent necessària per realitzar les 
diferents les tasques: de distribució i /o emplenar el rebost amb aliments: oli, 
arròs,llegums, tonyina. Et recordem que pots canviar paquets de llet. 
 Proper dia de distribució:10-4-2010 

Les persones que desitgin mantenir una entrevista amb el pastor Melero, truqueu al 
630113463 per poder concretar dia i hora. 

ATENCIÓ PASTORAL 

PERSONATGE BÍLBIC 
4a Pista: El seu nom només apareix una 
vegada a la Bíblia: en el segon llibre que 
porta el nom del seu nét". 
3a PISTA:El pare d'aquest deixeble estimat 
de Pau era grec i la seva mare era jueva, 
pero el nostre personatge no és ni l'un i 
l'altre. 
2a PISTA: Aquesta dona era una familiar 
directe d'un deixeble estimat de l’apòstol 
Pau" 
1a PISTA: Dona que es va caracteritzar per 
la seva gran fe. 

RANKING TAULELL D’ANUNCIS 

LA PREGUNTA DE L’ED 

DIA DE LA  MÚSICA 

Comencem a preparar el dia de la 
música. Si us sentiu amb el desig de 
participar musicalment en aquest 
culte poseu-vos en contacte amb en 
Manel P. 

DIA DEL LLIBRE 
S’ apropa la Diada del Llibre, des d'aquesta setmana i durant tot el mes d'’abril 
podreu trobar el vostre llibre a la Llibreria de l'Església. 

ENHORABONA 

Felicitem al Gabi, l’Ada i al Gerard pel naixement d’en Biel, i demanem al 
Senyor, que els doni la saviesa necessària per acompanyar al petit durant la 
seva vida. 


