
Pregària 

Cultes Senyores 

Dijous a les 2/4 de 7 de la tarda.  Diumenge: Escola Dominical a les 11 del matí 
 Culte de Predicació a les 6 de la tarda 
Dijous: Culte de pregària a les 8 del vespre 

Caldera 
Grup de pregària 

15 min. abans de l’Escola Dominical i del 
culte.  
Lloc:Guarderia . 

 

2 de maig//9 de maig 

Diaca de torn:  Paco A// Xavier N 

Torn de porta: Ruben R//Manel P 

Corals 

Al.leluia: Diumenge a les 8 del vespre 
L’Estel:   Diumenge a 2/4 d’1 del migdia 

Beneficiència 

-Repartim roba i aliments 
- Esmorzem 

-Classes de català i cuina 
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 

∗Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Àngela, Artur, Rosa, Oscar, 

Nicolas;  Anna C, Mercè R, Raquel R, Núria E, Ivan N. 
∗Per les persones més grans de la comunitat. 

∗Pels nois i noies de la nostra comunitat. 

∗Per les activitats que hem organitzat  aquest mes.  

∗Pel Consell de diaques i el pastor.  
∗Pels diferents ministeris de la comunitat i els seus responsables. 

∗ Per les esglésies de SBD. 

∗ Per les famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de 
consol. 

ANIVERSARIS: 
2 Joana F 

4 M Teresa A 
6 Lois R 

8 Joan F i Andew P 

Diaques 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit. 
Francesc A,609475704;  

Amadeu G, 6206030042;   
Xavier N, 650439796; Marta P, 687718941; 

Myriam R,676233434; 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 
tel. 937103540 
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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! 

Encomana al Senyor el que emprenguis, 
i els teus projectes arribaran a bon fi. 

Pr 16:3 



Qui no ha dit alguna vegada allò de " el temps és or!". Facis el que facis, facis 
servir el temps com el facis servir, has de tenir en compte que aquest moment 
és únic i no tornarà, per tant sempre serà recomanable  saber amb el que el 
"gastes" perquè hi ha coses que pots recuperar en aquesta vida però "el temps"  
és irrecuperable.  
Quedar-se amb la sensació de quan fas alguna cosa has perdut el temps és una 
mala sensació. I fer coses pel fet de fer-les, "per passar el temps", també ens 
deixa amb mal estar.  El temps no està per ser malgastat.  
Quan comencis una cosa, procura esforçar-te, sinó per què ho has començat?. 
Millor que haguessis dedicat aquest temps a una altre afer. Si vols aconseguir 
l'èxit en el que emprenguis  no has d’escatimar esforços i per tant ser generós 
amb el temps que utilitzis.  
El temps està per ser utilitzat d'una manera eficient, perquè no es pot 
malbaratar en actes que no persegueixin un fi. Fins i tot el gaudir d'un dia de 
descans té la seva finalitat. Quan comences alguna cosa, no malgastis el temps 
buscant problemes abans de tenir-los. Si n'hi ha,  ja els trobaràs.  
 "Mai et posis excuses. No tens temps per a això, perquè si utilitzes la teva 
energia d'aquesta manera, no et quedarà energia per fer totes les coses que 
necessites fer, com superar obstacles i assolir objectius. (Alan Key)  
Els nostres actes es desenvolupen  en un horitzó temporal, on cada temps 
present passa a ser passat d’ una manera instantània i el futur se'ns tira a 
sobre d'una manera inexorable. "El present  va ser ahir, el futur és avui i el 
demà no existeix". No perdis el temps pensant en el passat, et frenarà i no 
prosperaràs.  No dubtis en el que et pot passar el demà, perquè això se sabrà 
de seguida i t'emplenarà de temors.  
A l'espai temporal tot segueix un ordre cronològic per tant no busquis 
confluències estranyes d'esdeveniments en el que fas. Les coses si han de 
passar passaran.  
"El millor sobre el futur és que ens arriba només un dia a la vegada". (Abraham 
Lincoln ) 
"En lloc d'esperar que les coses siguin millors, fes una llista de totes les coses 
que pots fer fins que la situació millori i fes-les".Danielle Kennedy  
"L'únic límit als nostres èxits de demà són els nostres dubtes d'avui".Franklin D. 
Roosevelt  
Si vols fer un bon ús del teu temps i vols tenir èxit en el que emprenguis, has 
de saber que és el més important i llavors posar-hi tot el que tens. No 
escatimar esforços és una cosa fonamental.  
"El dia ideal mai arriba. Avui és el dia ideal per a aquells que han decidit que 
així sigui. Oratio Dresser  
Ja saps el que és realment  important per a tu?. Doncs dedica-l’hi temps i 
esforç. 

REBOST 
No oblideu que continuem treballant en el servei del rebost quinzenalment. La 
teva col·laboració i participació continua essent necessària per realitzar les 
diferents tasques: distribució i/o emplenar el rebost amb aliments. És necessita 
xocolata en pols, pots de 1/4 0 1/2 kg 
Propera distribució:13-5-2010 

 TAULER D’ANUNCIS 

En el tauler d’anuncis trobareu   
informació per preparar unes bones 
vacances. 
COMPASSION 
Yo soy Haiti. Campanya d’ajuda als 
i n f a n t s  d ’ a q u e s t  p a í s . 
Www.compassion.es. 
ABSIDE 
Preparació del segon viatge a Haití 

Si teniu noticies, comentaris, o coses que us semblin que poden ser 
interessants per compartir ens ho feu arribar al mail de l’església: 
fulleto@1eebs.com  MOLTES GRÀCIES! 

 AGENDA 

11-5 Reunió de diaques 

13-5 Rebost. Manteniment 
16-5 Culte especial. Toni Cruz 

22-5 Rebost. Assaig músics 

23-5 Dia de la família  

30-5 Dia de la música 

 PREGUNTA DE L’ED 

PERSONATGE BÍBLIC 
4a PISTA: “La filla d’un d’ells va 
recollir d’un cistellet el petit Moisès. 
3a PISTA: Apareixen molts amb 
aquest nom i és exclusiu de l'Antic 
Testament 
2a PISTA: És el rei, màxim mandatari 
d’un territori, una nació. 
1 PISTA: Persona que en poques 
ocasions se l’anomena pel seu nom 
propi. 

RANKING TAULELL D’ANUNCIS 

Missions internacionals UEBE està fent 

una recollida de material escolar per 
les esglésies i les escoles que tenim a 

Guinea. Recollirem material fins el 

diumenge 23 i per aquells/es que us 

sigui complicat i vulgueu col·laborar 
posarem la caixeta al darrera  i ja 

farem la compra. Responsable 

Myriam R 

 RECOLLIDA DE MATERIAL 

ATENCIÓ PASTORAL 
Telèfon per contactar amb el pastor 
Melero: 630113463. 


