
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

 4 de setembre//11 de setembre 

Diaca de torn: Paco A// Angela R 

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, el pare de la Rosa 
Maria M. 
∗ 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. 
∗ 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 
5 Paquita M, Marta P, i Paco A 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

4 de setembre de 2011 
Número 1288 

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! 

Ef 2,4-5 



Estava cansada. Per descansar una mica vaig posar-me a mirar el televisor. 
Anava passant canals per veure si feien quelcom interessant en algun d’ells. 
Estava a punt de tancar-lo quan em va cridar l’atenció un que parlaven de 
l’església, evidentment es referien a la catòlica i a temes religiosos. Feien 
entrevistes a diferents persones, edats, sexes i estatus socials. 
El tipus de preguntes eren per tots iguals, amb un gran ventall de respostes. 
Entre d’altres van tocar el tema de la mor: Si hi pensaven, si els feia por, si 
creien amb un més enllà i com pensaven que seria. 
Els més joves, quasi tots deien que no hi pensaven. Alguns inclús, que els 
semblava que no moririen mai. Els de més edat, no hi havia cap ancià, que 
si, que hi pensaven, però no els preocupava. La majoria, tan joves com no 
tan joves, que creien que tot s’acabava amb la mort, però per alguns que 
això no seria gens desagradable. Altres deien que creien que si que hi 
podia haver alguna cosa desprès de la mort, no sabien que seria, ja que no 
creien amb el cel ni l’infern, segur que no seria res dolent. Un senyor va dir, 
que un amic seu pensava, que si quan es despertava li feien mal els ossos, 
és que estava viu, però si despertes i es trobés meravellosament bé, seria 
que s’havia mort. Un altre deia que ell procurava sempre fer el bé, que la 
seva consciencia no li reprotxés res, i que creia que amb això ni havia prou. 
Inclús una senyora va dir que ella pensava que si que hi havia alguna cosa 
desprès de la mort, i que quan ella seria allà, podria treballar per el bé dels 
que quedaven, i pensava que això era el que feien els seus pares morts. Ni 
un de sol va dir que hi havia un cel i un Déu amorós i etern, i molt menys 
Jesucrist Salvador nostre. Tots feien pales una despreocupació i una 
indiferència tan absoluta que em va fer dubtar de la seva sinceritat. 
Encara que m’esperava respostes semblants, no pensava que fos de forma 
tan generalitzada i de tant diferents estils. Em vaig quedar pensativa i trista, 
quina esperança poden tenir tota aquesta gent? D’entrada la mort arriba a 
tothom, tan si hi pensem com si no, rics i pobres, joves i vells, creients i no 
creients. Per altre part, si pensen despertar desprès de la mort, o si 
consideren que és necessari fer bones obres, automàticament donen a 
entendre que si que creuen en un altre vida. Però encara que és molt bo i 
necessari portar una vida socialment correcta i fer bones obres, no n’hi ha 
prou, tots hem pecat o pequem en algun racó de la nostre vida, de 

Si, hi ha Déu! Raquel Reginaldo 

REBOST 
Us necessitem el proper divendres dia 9 de setembre. Ens arriben 2000Kg del Banc del 
aliments. Ja sabeu que del Banc rebem 11 productes , d’altres els  posa el Rebost 
Solidari i  les nostres aportacions fan que aquest lots siguin més complerts i puguin tenir 
tot allò que és necessari: tonyina,cacau en pols, oli d’oliva i llaunes diverses.  Moltes 
gràcies per la vostra col·laboració i què el Senyor  renovi l’energia i la il·lusió per 
continuar el dia 17-9-11  

 Pels propers mesos tenim un repte important amb el projecte Mi  Esperanza. Cal 
que ens anem preparant. Continuem pregant i anem pensant 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 

pensament, de paraula o d’obra. Només el sol fet de negar l’existència de 
Déu ja és prou greu. A més, la salvació és una cosa personal i intransferible, 
ningú els pot ajudar, ni vius ni morts, només el Senyor, i ens ho va deixar prou 
clar: “La paga del pecat és la mort,(la mort eterna) mentre que el do gratuït de 
Déu és la vida eterna en Crist Jesús, Senyor nostre”.  (Romans 6:23) “Ja que 
Déu ha estimat tan al món que ha donat el seu Fill únic, perquè tot el qui creu 
en Ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna”  (Joan 3:16.) 
Si que hi ha Déu, i si que hi ha alguna cosa més desprès de la mort: Vida 
eterna pel qui creu en el Fill, condemnació pel qui no hi creu. (Joan 3:18, 
3:36) Pensant-ho bé, nosaltres si que hi podem fer alguna cosa: pregar al 
Senyor perquè tots puguin arribar a conèixer l’evangeli de Crist. 
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11-9 culte a les 10 amb la participació del  pastor Nuñez 

13-9 Reunió de diaques 

15-9 Reunió de Senyores i Culte de pregària 
17-9 Rebost 

18-9 Inici de l’Escola Dominical 11h 

         Culte,18h amb la participació del pastor Velert 


