
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

17 de juliol/24 de juliol 

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn:Paco Asenjo// Xavier N 

Torn de porta:Lliure disposició 

Beneficiència 

-Repartim roba i aliments 
- Esmorzem 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Mercè R, Alina (filla de 
l’Elisabeta), per la mare de la Rosa M, Susan W, Maria C. Magdalena P, M.  

∗ Per les persones grans de la comunitat. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗ Per les famílies de l’església. 
∗Per les famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de 

consol. 
∗ Pel temps de descans que podrem gaudir. 
∗ Perquè malgrat tot podem mirar el món amb esperança. 
∗ Donem gràcies per l'oportunitat de poder servir al Senyor. 
 

Diaques 

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

Caldera  

Corals 

Al·leluia: 
L’Estel:   

Fins el mes de setembre 

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 

Des del 26 de juny fins 11 de setembre 
Culte: DIUMENGE A LES 10 h 

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

HORARI D’ESTIU 
Del 26 de juny fins l’11 de setembre 

Culte a les 10h 

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! 



Fa uns dies, llegia un full del calendari evangèlic, exactament no recordo 
que hi deia, però si que em va impactar les paraules finals, deia que ens 
preguntéssim: qui era Jesús per mi (per cadascú). 
No vaig pensar més amb el full, però la pregunta va anant donat voltes al 
meu cap. Fa tants anys que el coneixem, que tenim el perill que es 
transformi en una rutina, li cantem himnes, però analitzem les paraules 
que cantem? El Senyor ens diu que no siguem tebis en la fe, que cada dia 
renovem el nostre primer amor (Apocalipsis 3:14-15, 2:4) 
Quan ens llevem, som conscients de que Ell ens ha guardat durant la nit? 
Li donem les gracies, amb el corresponent amor i gratitud, sabent que no 
ens ha deixat? Quan  li donem gracies per els aliments, ho fem de rutina? 
O pensant amb agraïment,  que Ell ens proporciona tot el que tenim? 
He  fet repàs de tota la meva vida i veig que cada cop que em pesava 
quelcom de bo, hi havia una “casualitat”, i con que jo no crec en les 
casualitats... Només puc dir que el Senyor m’ho ha donat. I si no, aquí van 
alguns exemples: 
Estava buscant la meva primera feina i en aquell temps, a les empreses els 
costava confiar amb una oficinista novella, volien experiència. A casa va 
venir a visitar-nos una noia  i va sortir el tema a la conversa, ah, 
“casualitat” el marit d’una seva amiga buscava una noia amb les meves 
condicions, per la seva empresa, hi vaig anar i em van acceptar. 
Feia tems que hi treballava, i ja no era “l’aprenenta”, però això 
comportava més responsabilitat, l’horari era de 9 a 1 i de 3 a 7, però 
molts dies la feina s’allargava fins a les 12 de la nit, amb una pausa per 
sopar. Jo estava estudiant i molts dies tenia que saltar-me la classe i a més 
no em quedava temps per estudiar. Per examinar-nos, els estudis els fèiem 
com podíem amb professors particulars, només hi havia institut de 
batxillerat a Barcelona i a Manresa, jo hi anava a Manresa, allà vaig 
conèixer una noia, que anava amb el mateix professor, que treballava en 
una empresa hospitalària i d’assegurances, a ella li anava mol bé, feien 
l’horari de 9 a 1 i de 4 a 7, i a l’estiu horari intensiu de 9 a 2, i “casualitat” 
estaven fent exàmens per seleccionar personal femení, per ocupar unes 
places que els havien quedat vacants. Hi vaig anar, em van fer les proves 

Qui és Jesús per mi? 
Raquel Reginaldo 

oportunes i “casualitat” necessitaven una noia amb les meves 
característiques, la prova els va agradar i em van acceptar. Així em quedava 
temps per estudiar. 
No vull allargar-me més perquè la llista seria interminable. Si, el Senyor 
sempre ha estat al meu costat i a més, amb la seva mort i resurrecció, 
m’ofereix la salvació eterna, completament gratuïta. Que puc contestar a la 
pregunta de qui és Jesús per mi? És el fill de Déu, m’ha fet germana seva i 
per tant filla de Déu, m’ha salvat, està al meu costat tal com ens va dir: 
“Sapigueu que seré amb vosaltres cada dia, fins a la fi del món” (Mateo 
28:20) Com puc no estimar-lo? 
Només em queda a fer una cosa: fer-me el propòsit de que cada mati, al 
obrir els ulls, renovi el meu primer amor i estimar-lo cada dia com si l’acabes 
de conèixer. Us convido a fer el mateix. 

AGENDA 
30-7 Rebost 

REBOST 
Seguin necessitant llaunes de 

tonyina. (pak3) i xocolata en pols. 

No oblideu que pel bon funcionament 

i qualitat d’aquest  servei,  les mans 

de tots/es són necessàries i les vostres 

pregàries també.  

Propera distribució d’aliments, : 30-7 

Mirar el Tauler d’anuncis 

MALALTS 
La mare de la Rosa M continua a la Zona 
sanitària Albada, va seguint el seu 
procés, dur i difícil. Continuem pregant 
per ella i la seva família, en aquest 
moments tant complicats. 

Alina, la filla de l’ Elisabeta, continua  
fent una bona evolució. Continuem 
pregant per ella i la seva família i agraïm 

CORAL UNIDA 

NOTICIES 
L’Àngel ha tornat d’Alemanya. Tot va 
bé, durant un temps estarà treballant 
els diumenges. Ens envia salutacions i 
ens demana que seguim pregant per 
eLL 

S’està organitzant una Coral per 
participar en el III Congrés 
protestant, té previstes només dues 
actuacions el 10 de desembre i el 14 
de gener. Si vols encara hi pots 
participar. Més información: Oficina 
CEC:934241020. 


