
Pregària 

Cultes 
Des del 27 de juny al 12 de setembre 
Culte: DIUMENGE A LES 19H 

15 min. abans del culte.  
Lloc:Guarderia . 

4 de juliol//11 de juliol 

Diaca de torn:  Paco A 

Torn de porta:  Lliure disposició   

   

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,  Oscar,   Anna C, 
Mercè R,  Núria E,  Maria Cu, Rosa M. 

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

∗Pel ministeri d’evangelització. 

∗Per les famílies de la comunitat que inicien el període de vacances, que sigui 
un temps de repòs i benedicció. 

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 

HORARI D’ESTIU 
Del 27 DE JUNY al 12 de setembre.  

Culte a les 19h 

Corals 

Al.leluia:  
L’Estel:    Fins al mes de setembre 

Senyores 

Fins el mes de setembre 
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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! 

El Senyor és el meu pastor; 
res no em mancarà. 



Inclús quan pensem que no ens escolta, Ell escolta. La 

resposta pot ser que no sigui immediata, o no sigui la que 

esperàvem, però sempre es demostra que Ell ha escollit el 

millor per nosaltres. 

Ho vaig veure ben clar de resultes de la meva darrera 

operació quirúrgica. Em van ingressar quatre vegades per 

problemes a la vesícula: pancreatitis, còlics hepàtics... I 

entre una cosa i l’altre, el dolor continuava. Cada cop 

pregava, al Senyor que m’ajudés, però i tornava, i 

tornava... El punt més crític va ser l’últim. Vaig anar a 

urgències amb un dolor inaguantable. Mentre esperava, 

pregava al Senyor perquè m’ajudes i em minves, el dolor. 

Quan més pregava, més alt era el grau de dolor. Jo 

pensava: “El Senyor no m’escolta”. 

I tant que m’escoltava, i tant Ell veia més coses que jo, 

que només veia el dolor insuportable que tenia. Ell em va 

ajudar a suportar-lo i si m’hagués minvat el dolor, 

probablement m’haurien posat calmants i  enviat a casa. 

Tenia la vesícula completament infectada i a punt d’obrir-

se. Venia d’hores, si no m’haguessin operat d’urgència 

podia haver estat fatal per mi, i el Senyor ho sabia. I tan 

que m’ajudava. Ell va fer el que era millor per mi, 

provocant que em traguessin, urgentment, la causa de 

tots els meus problemes. 

El Senyor va escoltar les meves pregàries i les de tots els 

germans que pregaven per mi. Gràcies Senyor! Gràcies 

Raquel Reginaldo 
El Senyor sempre escolta 

REBOST 

 TAULER D’ANUNCIS 

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

Fins a finals de juliol continuarem treballant en el servei del rebost 
quinzenalment. La col·laboració de tots/es continua essent necessària. 
Necessitem, oli de girasol i llegums cuits amb pots de vidre. Propera 
distribució: 17-7 

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! 

 EQUIP D’EVANGELITZACIÓ 
Ja t’has apuntat!.Estem organitzant 
l ’equip d’evangel i tzac ió,  e ls 
interessats en treballar en aquest 
ministeri parleu amb l’Anna M. o 

amb el pastor Melero.  

FULLETÓ 

Mireu el tauler d’anuncis, hi ha 
molta informació. Potser hi ha coses 
que et poden interessar. 

INGRÈS HOSPITALARI 

germans! Ell ha estat al meu costat sempre i les vostres 

pregàries m’han acompanyat en tot moment. 

Ara, m’ajuda amb la recuperació. El Senyor és el meu Pastor i 

res em faltarà. 

AGENDA 
17-7 Rebost 

16-9 Reunió de Senyores 

         Culte de pregària 

19-9 Escola Dominical,11h 

         Culte, 18h 

La Rosa M. aquesta setmana ha estat 
ingressada a l’Hospital Tauli. Gràcies 
al Senyor es va recuperant de mica 
en mica. Habitació 920 

SUPORT COOPERANT 
Convocada manifestació per 
l’Església “Llibertat” de Sant Boi, 
davant el consolat del Marroc 
(Diputació cantonada Roquefort) el 
divendres 9 a les 12h per protestar 
per l’expulsió de Sara Domene que 
treballava com cooperant a El Aaiún– 
El Sahara- 


