
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 . 

 

6 de juny// 13 de juny 

Diaca de torn:  Paco A 

Torn de porta: 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: 

 7-6 Roc O

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 

INICI HORARI D’ESTIU 
DIUMENGE 27 DE JUNY 19h 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 
tel. 937103540 

6-6-2010 
Número 1224 

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! 

Mt 7,24 



Segons el filòsof català Josep Ferrater i Mora,  hi ha  quatre constants visibles a la 

societat catalana. Potser d’aquestes quatre, la que ha tingut més transcendència i la 

més coneguda és la del “seny català”. Aquesta expressió denota sentit comú, 

prudència, cordura. 
Precisament, Jesús la fa servir per definir tothom qui escolta les seves paraules i les 

posa en pràctica. Va dir que algú que viu així és una persona assenyada. 
Ja el llibre dels Proverbis diu que reconèixer Déu i confiar en Ell és el principi de la 

saviesa. Jesús, en aquest cas, utilitza una metàfora per parlar-nos de la importància 

d’escoltar i creure en les seves paraules. 
Ens parla de dos homes que van construir la seva casa. Sembla que els dos la van 

construir en el mateix terreny. Una vegada construïdes, les dues  semblaven iguals. 

Aparentment no hi havia cap diferència, (tot i  que una havia trigat molt més temps 

per fer-la que l’altra, i que una tenia la roca com a fonament i l’altra no). 
Un seguit de factors van evidenciar que eren diferents: les inclemències del temps, les 

tempestes, els aiguats i els vents forts, els quals  posaren a prova la seva resistència. 
La que no tenia fonaments va caure aviat i va ser destruïda, però la que va ser 

construïda sobre la roca, tot i que sofrir danys, va resistir i no va caure. És evident que 

l’home més assenyat va ser el que va dedicar molt més temps cavant per trobar la 

roca i edificar la seva casa en lloc segur. 
Les paraules de Jesús son com la roca en què es pot edificar la nostra vida, perquè són 

eternes, perquè són veritat, perquè són seves. Qui confia en les paraules de Jesús i se 

n’apropia pot estar segur que afrontarà els problemes de la vida d’una manera 

diferent, amb pau, amb fermesa, amb esperança. No evitarà les desgracies, però les 

encararà amb determinació i humilitat. 

Quantes persones quan deixen de tenir diners, o perden el seu treball de sempre, o es 

queden sense res, o pateixen la pèrdua d’un esser estimat, pensen que la vida ja no té 

sentit? Aquestes coses et fan pensar i preguntar-te: On és el fonament de la meva 

vida? I jo et pregunto: On és el fonament de la teva vida? 
Hi ha persones que tenen prou força per resistir les inclemències d’aquest món i diuen 

que no necessiten confiar en Déu. Si és el teu cas, sento dir-te que la teva casa no 

resistirà l’últim dels obstacles: la mort i el judici final. 
Les paraules de Jesús són vida i vida eterna. Qui creu en Ell és com si estigués sobre 

una roca, ferm davant de les tribulacions, confiat i esperançat davant de  la mort, 

expectant davant de  l’eternitat.                  

Quin és el fonament de la teva vida?          

Si teniu noticies, comentaris, o coses que us semblin que poden ser interessants per co

Fidel Caralt 
REBOST 

 TAULER D’ANUNCIS 

 AGENDA 

 MATERIAL PER GUINEA 

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

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: 19-6-2010 

8-6: Reunió de diaques 2/4de 9 
19-6: Rebost / Assaig músics 
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 

3-7 Reunió d’església 18h 

Mirar  el tauler d’anuncis hi ha molta 

informació. Potser hi ha coses que et 
poden interessar.  

CAMPAMENTS  

ABSIDE: 2n viatge a Haití 

MINISTERI EVANGELITZACIÓ I 
MISIONS PER ESPANYA 

Comunicat candidats baptisme. 

 BAPTISMES 

Ja hem comprat el material per les 

escoles de Guinea amb els  170€ que 
varem recollir. 

 EQUIP D’EVANGELITZACIÓ 

 ALTA DE MEMBRESIA 

CASAMENT 

mpartir ens ho feu arribar al mail de l’església: fulleto@1eebs.com  MOLTES GRÀCIES! 

Amb molta joia els nostres germans 
Marta P i Andreu E ens participen del 
seu enllaç matrimonial que tindrà lloc 
el proper dissabte dia 12. A tots dos 
els hi volem donar l’enhorabona, 
desitjant-los tota la felicitat en la seva 
nova vida com a parella. 

Estem organitzant l’equip d’evangelització, 

els interessats en treballar en aquest 
ministeri parleu amb l’Anna.  

El nostre germà Joan F i la nostra 

germana M Teresa A, han demanat l’alta 
de membresia a la nostra comunitat. 

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.  


