
HORARI D’ESTIU 

DEL 27 DE JUNY AL 12 DE SETEMBRE.  

Culte a les 19h 

Motius de Pregària 

Diaca de torn:   

8-8: Xavier N//15-8:Amadeu G. 

22-8:Amadeu G.//29-8;Paco A. 

Torn de porta:  Lliure disposició 

-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 G,   Oscar,   Mercè R,  Núria E. 

∗ Per les persones grans de la comunitat. 

∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 

∗ Per les famílies que passen temps difícils. Especialment per la família de la Núria 
S. cosina de la Maria C. 

∗ Pel ministeri d’evangelització. 

∗ Pel culte del 3r diumenge de setembre. 

∗ Per les famílies de la comunitat que enguany  no han pogut gaudir  del temps de 
vacances, que també aquests dies siguin de benedicció. 

∗ Per les persones que pateixen,especialment al Pakistan 

Diaques 

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

620603042;   
Xavier N, 650439796; Marta P, 687718941; 

Myriam R,676233434; 

Caldera 

Corals 

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

Senyores 

Fins el mes de setembre 

Telèfon per contactar amb el pastor Melero: 
630113463. 

Atenció pastoral 

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! 

 ANIVERSARIS 
22 Feli C/Pere P/ Benjamí P 

25 Raimon R (pare) 

Beneficiència 
15 min. abans del culte.  
Lloc:Guarderia . 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

22-08-2010 
Número 1234 

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! 

Que no miri cadascú per ell, Que no miri cadascú per ell, Que no miri cadascú per ell,    
sinó que procuri sobretot pels altres.sinó que procuri sobretot pels altres.sinó que procuri sobretot pels altres.   

Filipencs 2,4 



 

Un ratolí observava al granger   i a la seva dona obrint un paquet. 

Encuriosit es va apropar, però va quedar esgarrifat quan va descobrir que 
era un trampa per caçar rates. 

Corrents va anar cap al pati de la granja per avisar a tots els animals: 

- Hi ha una trampa per rates a  casa, hi ha trampa per rates a  

casa!!! 
La gallina, que estava cloquejant, va aixecar el cap i va dir:  

- Perdoni Sr Rata... entenc que això és un gran problema per vostè, 

però a mi no em perjudica i no em preocupa. 
El ratolí és va apropar al corder:  

 -Hi ha una ratonera a la casa, una ratonera! El corder va 

respondre : Perdoni Sr Rata, no hi puc fer res, nomes pregar per 

vostè. Posis tranquil, el tindré present en els meves pregàries.  
El ratolí, aleshores es va dirigir a la vaca, però aquesta va respondre: 

- Què estic en perill?. Estic segura que no. 

Aleshores el Sr Rata va tornar a casa, preocupat i trist.  
Durant la nit va sentir un gran escàndol, molt moviment i soroll. 

La mestressa al escoltar aquell enrenou va córrer, però com que estava 

fosc no va veure que  la trampa  havia agafat la cua d’una serp verinosa i 

al apropar-se, la serp,mossegar a la grangera. 
El granger va portar ràpidament a la seva muller a l’hospital. La van 

atendre i li varen  donar l’alta, amb la recomanació de que quan arribes a 

casa pregués un bon “caldet” de gallina.  
Quan va arribar a casa, el granger va agafar el ganivet i va anar a buscar 

d’ingredient principal: LA GALLINA 

La malaltia continuava, els amics, familiars i veïns, anaren a visitar-la i per 
alimentar-los a tots el granger va matà al CORDER. 

La dona, malgrat les atencions que va rebre es va morir. I el granger, com 

que necessitava diners pel funeral es va veure obligat a vendre la VACA. 

EL PROBLEMA 

 EQUIP 

E s t e m  o r g a n i t z a n t  l ’ e q u i p 
d’evangelització, els interessats en 

treballar en aquest ministeri parleu amb 

l’Anna M. o amb el pastor Melero. 
Apunta’t i prega per aquest ministeri. 

AGENDA 
14-9 Consell de diaques 20h 30’ 
16-9 Reunió de Senyores 
         Culte de pregària 
18-9 Reunió d’església. 18h  
19-9 Escola Dominical,11h 
         Culte, 18h 
 

CONVENCIÓ UEBE 

Convenció UEBE-2010. Gandia 14 al 
17 d’octubre amb el lema “En verdad, 
tu eres els dueño de todo. 

RECÉS UEBC 

Els dies del 10 al 12 de setembre recés 
UEBC a Comarruga, Hotel Marvel. Tema 
Comunió intel·ligent. ponent José Luís 
Suarez. 

MÉS NOTICIES 

En Jonathan, va passar per Sabadell el 
passat dimarts. Ens envia molts records 
de la Cristina i les nenes.   Continuem 
pregant perquè el Senyor els segueixi 
beneint. 

 HOSPITALITZACIÓ 
L’Angela G, continua hospitalitzada i 
cada dia a la tarda fa radio a l’Hospital 
General de Catalunya. Continuem 

pregant per ella i la seva família, en 
aquests moments difícils. 

I fins aquí la història.  

Encara que sembli que les coses que passen no tenen relació amb tu, pensa 
que tot està connectat i pot ser que indirectament et pugui afectar.  

 

La necessitat que avui té algú, pot ser la teva demà. El que no viu per 
servir, no serveix per viure. 

Reflexiones para el alma ; Jose Luís Prieto 


