
Pregària 

Cultes 

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 

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

 

30 de maig//6 de juny 

Diaca de torn:  Amadeu G//Paco A 

Torn de porta: Manel P// Gregori P 
  

Corals 

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

Senyores 
Dijous a les 2/4 de 7 de la tarda.  

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,   Anna 
C, Mercè R,  Núria E,  Núria P, Maria Cu. 

∗Per les persones més grans de la comunitat. 

∗Pels nois i noies de la nostra comunitat. 

∗Per les famílies, que siguin un exemple de fe, esperança i amor. 

∗Per les activitats que s’han organitzat aquest mes, que siguin moments per 
compartir el missatge de la Bona Nova del Crist. 

∗ Per descobrir els nostres talents i posar-los al servei del Senyor. 

∗ Per les esglésies de SBD. 

∗Pel ministeri d’evangelització. 

ANIVERSARIS: 
1-6 Susanna M 

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; 

Caldera 
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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! 



"Acceptem la música com un do, un preciós do de Déu; 

estudiem-la amb reverència, practiquem-la amb humilitat i 

diligència, de manera que puguem captar i absorbir l'esperit 

d'amor que ella exhala; esperit que és de Déu i que ens porta a 

Déu "Karl Merz  

Avui és un dia especial, serà un dia ple de música,de sons,de 

sensibilitat, de sentiments i d’emocions. 

Avui, gaudirem de la participació de nens i nenes, jovenets i 

jovenetes, i persones de totes mides i  edats que compartiran 

amb nosaltres  aquest do preuat que Déu els hi ha donat. 

Però, tot hi que és un recurs que  utilitzem molt en els nostres 

cultes  en ocasions és poc valorat. El valorem més quan el 

trobem a faltar . Oi? 

Com a comunitat, avui volem agrair el treball, l’esforç, la 

tenacitat i la constància de germans i germanes, joves i no tant 

joves, que ens acompanyen diumenge rere diumenge, utilitzant 

la música com eina d’adoració i lloança,col·laborant i participant   

per  realitzar un culte agradable al nostre Déu.  

Persones que s’han compromès amb el ministeri musical de la 

nostra comunitat. Germans i germanes que han hagut de 

desenvolupar les seves qualitats amb més urgència del que 

potser hauria estat el seu desenvolupament natural. I per 

aquest motiu, no podem deixar de donar gràcies al nostre Déu 

que ho ha   fet i ho ha està fent possible.  

Us volem animar a tots i totes que poseu els vostres talents 

musicals al servei del Senyor i de la comunitat. El treball és 

dur,però gaudir plegats en el culte del do la música bé val 

aquest esforç.   

“La música és el millor do de Déu a l'home, és l'únic art de la 
terra que es practica en el cel.” Landon 

REBOST 

 TAULER D’ANUNCIS 

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 

 PREGUNTA DE L’ED 

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

PERSONATGE BÍBLIC mes de juny 

4a Pista: Va morir sota les pedres d’un 
edifici que ell mateix va ensorrar. 

3a Pista: Sobre el seu cap no passarà 

mai la navalla, ja que el noi ha de ser 

consagrat a Déu. 
2a Pista: La seva mare era esteril, i 

gràcies al Senyor, va concebre’l. 

1a Pista:El nostre heroi va casar-se amb 
una filla dels filisteus. 

RANKING TAULELL D’ANUNCIS 

Pels dies 11 i 12 de juny necessitem voluntaris per la campanya “Omplim el 
rebosts”. Interessats parlar amb Angela R o l’Anna M.  Continuem treballant 
en el servei del rebost quinzenalment. La teva col·laboració continua essent 
necessària. Propera distribució: 5-6 

30-5: Dia de la música 

5-6:Rebost/ Manteniment. 

6-6: Excursió ED a Togores 10h15’ 

20-6: 11h Cloenda Escola Dominical 

 18h Culte– testimoni amb la                         

Coral Al·leluia i baptismes. 

23-6 Revetlla Sant Joan 

27-6 INICI HORARI ESTIU  19h 

Mirar  el tauler d’anuncis hi ha molta 

informació. Potser hi ha coses que et 
poden interessar.  

CAMPAMENTS 

COMPASSION:Yo soy Haiti.  

ABSIDE: 2n viatge a Haití 

MINISTERI EVANGELITZACIÓ I 

MISIONS PER ESPANYA 

Comunicat candidats baptisme. 

 BAPTISMES 

Diumenge 20 de juny culte especial amb 

la coral i celebració  de  baptismes al 
pati de l’església a les 6 de la tarda. 

Recordem que els germans que seran  

batejats son: l’Artur M, la Rosa M i la 

Sònia F.  


