
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

 21 d’agost//28 d’agost 

Diaca de torn: Myriam R//Amadau G 

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, la mare de la Rosa 
M, Magdalena P, M., Elisabeta i la seva filla Alina. 

∗ Per les persones grans de la comunitat. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗ Per les famílies de l’Església. 
∗ Per les persones que estant patint arreu del món. 
∗ Pel temps de descans que podem gaudir 
∗ Per l'oportunitat de poder servir al Senyor cada dia. 
 

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 

Aniversaris 
16 Rosa M. 
21 David R 

22 Feli C, Pere P 
25 Raimon R (pare) 

C/Reina Elionor 177 
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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! 

 

 

 

 

 

Isaies 40,31 



RUTINA, RUTINA 
Daniel 6 1-10 Daniel a la fossa dels lleons 
Darius va decidir establir al front del reialme cent vint sàtrapes que el governessin.  
I com a caps seus tres ministres –un d’ells era Daniel– als quals havien de donar comptes 
els sàtrapes, a fi que el rei no fos perjudicat en res. 
Però Daniel es distingia per damunt d’aquests sàtrapes i ministres perquè posseïa un 
esperit superior, i el rei es proposava nomenar-lo visir de tot el regne. 
Llavors els ministres i els sàtrapes buscaren un pretext contra Daniel per acusar-lo 
d’algun afer d’estat, però no podien trobar cap motiu d’acusació ni cap falta, perquè ell era 
honrat i no el podien acusar de cap negligència ni de cap corrupció. 
Aleshores aquells homes es van dir: “No trobarem cap pretext contra aquest Daniel per 
poder-lo acusar, si no és que en trobem algun de relacionat amb la llei del seu Déu.” 
Els ministres i els sàtrapes, tot seguit van anar a trobar el rei i li van dir: “Llarga vida al rei 
Darius!  
Tots els ministres del regne, prefectes, sàtrapes, consellers i governadors, de mutu acord, 
aconsellen que es promulgui un edicte reial per a posar en vigor aquesta interdicció: 
Qualsevol persona que en el termini de trenta dies dirigeixi una pregària a qualsevol déu 
o home fora de tu, oh rei, que sigui llançat a la fossa dels lleons. 
Ara, doncs, oh rei, estableix la interdicció i signa l’edicte perquè no pugui ser alterada, 
d’acord amb la llei de Mèdia i de Pèrsia, que és irrevocable.” 
Davant d’això, el rei Darius va signar l’edicte d’interdicció. 
Quan Daniel va saber que l’edicte era confirmat es va retirar a casa seva i, obrint les 
finestres de la cambra alta orientades vers Jerusalem, es posava de genolls tres vegades 
al dia, pregant i lloant el seu Déu, tal com ho havia fet sempre. 
L'estiu és la meva estació preferida. M'agraden els dies tranquils quan puc 

deixar en una racó algunes de les meves rutines sense sentir-me culpable. Fer 

coses noves, visitar llocs desconeguts i donar-me temps per recórrer «circuits 

turístics» que em renoven l'esperit i em donen més entusiasme per viure i per 
treballar. 

Malgrat això, l'estiu també pot ser una època perillosa perquè dóna lloc a 

abandonar i deixar en un racó els bons hàbits. Certes rutines són bones, ja 
que augmenten la nostra eficàcia i asseguren que les coses importants es 

concretin. Després de tot, hem de tenir horaris i llocs determinats per a certes 

activitats, en cas contrari, el món seria un caos. La creació està dissenyada per 

funcionar de forma ordenada i, com a part d'ella, també nosaltres . 

Traducció; Pan diario  

AGENDA 
3-9 Rebost 

13-9 Reunió de diaques 

15-9 Reunió de Senyores 
         Culte de pregària 

17-9 Rebost 

18-9 Escola Dominical 11h 

         Culte,18h 

REBOST 
No oblideu durant l’estiu de pregar per aquests ministeri i pels germans/ es que el porten. Què el 
Senyor els renovi l’energia i la il·lusió per continuar el dia 3-9-11  

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ 

SOS SOMALIA 
La crisis a Àfrica cada vegada és més greu i 
dramàtica. Deien els diaris aquesta setmana. El 
compte de la UEBE per ajudes al continent africà 
continua obert. 

UEBE– Emergencias: 
2100-3456.18.2200150062 

IBAN-ES 27 2100 3456 1822 00150062 
Fer constar Somalia i qui fa l’aportació 

 Pels propers mesos tenim un repte important amb el projecte Mi  Esperanza. Cal 
que ens anem preparant. Aprofitem aquests dies per pregar i veure quina pot ser la 
nostra implicació, tal vegada participar en el grup de pregària, obrir la nostra llar... 
Ja sabeu, per participar-hi, poseu-vos en contacte amb el nostre pastor o amb 
l’Anna Martínez. 
Us recordem que tenim a la vostra disposició un DVD  on s’explica amb més detall 
tot  el projecte. Pàgina web: www.miesperanza.es 

PROJECTE MI ESPERANZA 

Necessitem menjar i dormir a intervals sistemàtics. 

De vegades, sentim advertències legítimes en contra de permetre que una hàbit 
es converteixi en alguna cosa rutinària. No obstant això, la Bíblia indica que és 

bo establir horaris per a certes coses. David va assenyalar que, per a ell, el matí 

era el moment adequat per lloar Déu i demanar-li la seva direcció. (Salms 5:3; 

143:8). Daniel pregava tres vegades per dia i ni tan sols l'amenaça de mort li 
va fer canviar la seva rutina. 

Mentre gaudim dies d'esbarjo, no hem de descuidar el passar temps amb el 

Senyor. Assaborir l'aliment espiritual és una rutina per a totes les estacions. 
Reflexió: Els que esperen al Senyor tindran noves forces.  


