
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:Guarderia . 

12 de setembre//19 de setmbre 

Diaca de torn:  Paco A/Amadeu G 

Torn de porta:  Ruben R//Gregori P 

Beneficiència 

-Repartim roba i aliments 
- Esmorzem 

-Classes de català per adults amb guarderia.  
-  Fem deures (per nens/es de primària) 

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Oscar, Mercè R,  Núria E, Ramon C. 

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

Diaques 

Francesc A, 609475704;Amadeu G, 620603042; Xavier N, 650439796;  
Marta P, 687718941; Myriam R,676233434; 

Caldera  
Grup de pregària 

Corals 

Al·leluia:  
L’Estel:    

Senyores 

Dijous a 2/4 de 7 de la tarda.   

Telèfon per contactar amb el pastor Melero: 
630113463. 

Atenció pastoral 

Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com   
                                            MOLTES GRÀCIES! 

 ANIVERSARIS 
16 Jaime Rdrz 

Cultes 

Diumenge: Escola Dominical 11h mati 
                  Culte d’adoració a les 6 de la tarda 
Dijous: Culte de pregària a les 8 del vespre. 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit. 

Tornem a la feina el diumenge 26.   
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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! 

Feliç tu Fidel del Senyor, que 
segueixes els seus camins. 

Salm 128,1 



 

1.- Camina de 10  a 30 minuts cada dia. Mentre camines, somriu. 
2.- Seu en silenci al menys 10 minuts cada dia. Si cal, tanca’t. 
3.- Escolta bona música tots els dies, és un bon aliment per a l’esperit. 
4.- Quan et llevis al matí digues: El meu propòsit  per avui és ______ 
5.- Viu amb les tres E: Energia, Entusiasme, Empatia. 
6.- Juga més jocs que l’any passat. 
7.- Llegeix més llibres que l’any passat. 
8.- Mira al cel almenys un cop al dia. Adona’t de la grandiositat del món que 
t’envolta. 
9.- Somia mes sovint mentre estiguis despert/a. 
10.- Beu molta aigua... i una copa de vi al dia, i brinda per alguna cosa bonica de 
la teva vida... i, si és possible, fes-ho en bona companyia. 
11.- Mira de fer riure al menys 3 persones cada dia. 
12.- Elimina de la teva vida el desordre i la improvisació, i deixa’t portar per unes 
noves ganes de viure. 
13.- No perdis el teu temps en xafarderies, en coses del passat, en pensaments ne-
gatius o en coses que no pots controlar. És millor invertit la teva energia en coses 
positives del present. 
14.- Adona’t que la vida és una escola i que ets aquí per aprendre: els problemes 
són lliçons que reps i allò que t’ensenyen val per a tota la vida. 
15.- Esmorza com un rei, menja com un príncep i sopa com un captaire. 
16.- Riu i somriu més. 
17- No deixis passar l’oportunitat d’abraçar en qualsevol moment i amb qualsevol 
excusa els qui estimes. 
18.- La vida és massa curta per a desaprofitar el temps odiant ningú. 
19.- No et prenguis massa seriosament a tu mateix. No ho fa ningú més. 
20.- No cal que resultis guanyador en totes les discussions. Accepta senzillament que 
no estàs d’acord i agraeix el que has après dels altres. 
21.- Posa’t en pau amb el teu passat, així no farà malbé el teu present. 
22.- No comparis la teva vida amb la dels altres. No coneixes el camí que han hagut 
de fer. 
23.- Només tu ets responsable de la teva felicitat. 
24.- Tu no pots controlar tot el que et passa, però sí pots controlar com vius. 
25.- Aprèn alguna cosa nova cada dia. 
26.- No permetis que et preocupi gaire allò que els altres pensin de tu. 
27.- Estima el cos tingues cura d’ell i aprèn a gaudir-ne. 
28.- La teva feina no s’ocuparà de tu quan estigues malalt/a. Aquells que estimes sí 
que ho faran. Cuida’ls. 
No importa en quina situació et trobis ara... Canviarà. 
29.- Rebutja qualsevol cosa que no sigui bona, útil,bonica o divertida. 
30.- L’enveja és una pèrdua de temps. Tu ja tens tot el que necessites. 
31.- Els millors moments que han d’arribar.  

COM VIURE MILLOR 

 EQUIP D’EVANGELITZACIÓ 

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 Rebost/ Manteniment 
        Reunió d’església. 18h  
19-9 Escola Dominical,11h 
         Culte, 18h amb el Grup                         
Hossana. 
26-9 Inici assaig Coral Al·leluia 

CONVENCIÓ UEBE 

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

Necessitem: oli de girasol, oli d’oliva, tomàquet fregit (400gr), llegums 
cuits(vidre), cafè i xocolata, com sempre les vostres mans i pregàries. La  
col·laboració de tots/es és necessària. Propera distribució: 18-9 

REBOST 

AQUESTA SETMANA ENS RETROBAREN EL DIJOUS! 

HOSPITALITZACIÓ 
OLIMPIADES EVANGÈLIQUES 
Dia 2 d’octubre al Estadi Joan Serrahima 
de Montjuic organitzat per la Lliga del 
testamento de bolsillo, es realitzaran les 
25è Olimpiades evangeìiques 

Aquesta setmana ha estat ingressat a  
Santa Fe, el nostre germà  en Ramon C. 
Habitació:131. Es possible que dilluns li 
donin l’alta. Preguem per ell i la seva 
família. 

32.- No importa com et sentis: aixeca’t, vesteix-te i ves-hi.  
33.- En les relacions de parella dóna’t sempre totalment. Això es nota i us beneficia. 
34.- Truca sovint a la família i als qui estimes, i envia’ls correus per dir-los: Ep, estic 
pensant en tu! 
35.-Cada  nit abans de ficar-te al llit, digues: Dono gràcies per _________ i també : 
Avui he aconseguit_______ 
36.- Recorda sempre que has rebut masses benediccions per a sentir-te desgraciat. 
37.- Gaudeix del viatge de la vida. Només en tens una oportunitat. Treu-li tant de profit 
com puguis. 
La vida és preciosa. Gaudeix plenament de tots els instants. És un regal meravellós, que 
Déu ens ha donat.   


