
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

24 d’abril//1 de maig 

Diaca de torn: Paco A/Xavi N 

Torn de porta:Ruben R// Benjami G 

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: Mercè R, Alina (filla de 
l’Elisabeta),   la Rosa l’Artur i els seus pares, Susan W, Maria C. 

∗ Per les persones grans de la comunitat. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗ Per les famílies que passen temps difícils. 
∗ Perquè el Senyor doni saviesa al pastor, als diaques i als germans i 

germanes que  dirigeixin  els ministeris de la comunitat. 
∗ Per les persones que pateixen per causa de conflictes.   
∗ Gràcies perquè RIE va superant els moments difícils. 
∗ Perquè malgrat tot podem mirar el món amb esperança 
 

Diaques 

Francesc A, 609475704; Myriam R,676233434; Amadeu G, 620603042;  
Àngela R. 646211050; Xavier N, 650439796;  

Caldera  
Grup de pregària 

Corals 

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

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! 

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. 
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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! 

Però ara s’ha manifestat 
la bondad 

i l’amor 

que el nostre 

Déu i  

té a la 

humanitat.  

Salvador 

Tt. 3,4 



  Només vull escriure't per dir-te que t'estimo molt. 
Ahir quan et vaig veure caminant i rient amb els teus amics, tenia 
l'esperança que aviat voldries tenir-me al teu costat. I  et vaig pintar un 
bonic capvespre per acabar el teu dia. Et vaig enviar una brisa suau com 
una carícia.  

Vaig esperar, però no em vas cridar. 
En mirar com dormies, volia cridar la teva atenció, enfocar la llum sobre 
la teva cara, amb la intenció que en despertar poguessis adonar-te que 
era la meva presència la que acariciava teu rostre. 
A l'alba vaig fer que els primers raigs de sol inundessin la teva habitació i 
et vaig enviar molts ocellets perquè amb el seu cant et composessin una 
bonica simfonia. 
Però, et vas llevar tard i de pressa vas marxar a treballar. 

No et vas adonar de res.  
La meva tristesa va ser tan gran, que el cel es va enfosquir i les meves 
llàgrimes vessades es van convertir en pluja. 

Només volia dir-te: "t'estimo " 
He tractat de dir-t'ho de mil maneres diferents: en la quietud dels camps 
verds, en el cel blau, en el vent que produeix sons en els arbres, en els 
colors i els perfums de les flors, en l'estrèpit de les grans cascades, i amb 
l'escalf  dels rajos de sol. 
El meu amor per tu és més profund que l'oceà i més gran que l'infinit del 
cel. 
  Si només comprenguessis quant t'estimo! 
Si en algun moment t'adones que vull ser el teu amic, només m’has de 
rebre en el teu cor i viurem junts per tota l'eternitat. 
 
         Jesús 

Carta d'un amic 

Pregunta mes d’abril: 
Aquest mes buscarem un Rei... Bíblic. 

Pista 3:Aquest rei va rebre un oracle de 
part de la seva mare, que el va instruir 
Pista2:El Senyor va donar dos noms al mateix 
territori, a causa de la discusió dels fills 
d'Israel 
Pista1: Rei d’un territori situat al desert de Sin. 

PREGUNTA ED AGENDA 
25-4 al 30-4 VII Jornades Bíblia i Cultura. 
30-4 Rebost/Músics/Congrés Missioner. 
6-5 Cine Fòrum amb sopar de germanor. 

10-5 Diaques 
14-5 Rebost 
15-5 Culte especial 
29-5 Dia de la família 

REBOST 

Deixa la ciutat i vine al camp missioner, aquesta 
és la proposta que fa la UEBC als  joves de 15 a 
25 anys pels dies del 6 al 8 de maig. Mireu al 
taulell, sembla interessant!. 

Necessitem llaunes de tonyina. (pak3) xocolata en pols. 
Pel bon funcionament i qualitat en el servei, ja sabeu que les mans de tots/es són 
necessàries i les vostres pregàries també.  
Propera distribució d’aliments, classes de català i suport per estudiants d’ensenyament 
obligatoris: 30-4 

CAMPAMENT PER JOVES 

CONGRÉS MISSIONER 
Dia 8 de maig i organitzat per la UEBC, congrés 
missioner a Vilafranca, tot el dia. DE TU A TU 
Taulell d’anuncis informació complerta. 

CURS VOLUNTARIAT 
Els dies 5,10,12,17 i 19 de maig. 
Organitzat per l’Ajuntament de Sabadell i 
amb la participació de la nostra Església. 

VII JORNADES 
“Bíblia i Cultura del 23 al 30 d’abril, 
Organitzat per l’Església de Cerdanyola. Les 
conferències es realitzaran al local de 
l’Església a les 7 de la tarda. 
25-4 Biblia i Tolstoi per Daniel Banyuls. 
26-4 Bíblia i dona per Ruth Giordano. 
27-4Biblia i no-violència per Arcadi Oliveres 
28-4 Bíblia i fibromiàlgia per David Solà 
29-4 Bíblia i Liszt per Robert Velert 
30-4 VI Marató de Lectura Bíblica de 9 a 
21h. 

CINE FORUM 
Dia 6 de maig estem organitzant, una vetllada 
de cine forum amb sopar inclós. 
En Manel té la llista per anar muntant 
l’organització. Proper diumenge: Títol i ressenya 
de la pel·lícula.  


