
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

18 de setembre//25 de setembre 

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

Torn de porta: Juan/ Ruben R 

Bona Llavor 

Repartim roba i aliments 
Esmorzem 

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

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’Escola dominical: mestres i alumnes 
∗ Pel ministeri d’evangelització 
∗ 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: Diumenge a les 20h 
L’Estel:  Diumenge 2/4 1 del migdia 

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 matí. 
                  Culte d'adoració 18h  
Dijous: Culte de pregària 20h 

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

Senyores 

Aniversaris 
 20 Filomena V i Raquel V 

22 Carme P 
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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! 

Els seus camins són camins de solaç 

i totes les seves sendes ho sòn de benestar. 

Pr 3,17 



Molts camins, una sola direcció 
Carles Raurell 

Com molts de vosaltres, segurament, durant les vacances d’estiu sortim més 

a fora, a la platja, al camp, a conèixer llocs nous, ja que tenim més temps 

lliure, fa sol i ens ve de gust prendre la fresca. Potser, com recordant aquell 

passat llunyà, quan érem més joves i fèiem moltes excursions, durant aquest 

període he fet alguna sortida al camp cercant alguna font, alguna casa de 

pagès o senzillament algun paisatge bonic amb el que omplir els ulls. Amb 

el mapa a la ma i amb el recorregut planificat,  vaig començar a caminar 

per un corriol ben ample i planer. Aquell camí, mica en mica, s’anava fent 

més estret i més costerut, fins que va arribar un moment que es bifurcava en 

dos, i mirant el mapa no vaig saber desxifrar  per on havia de tirar. Per sort, 

havia un senyal que indicava l’objectiu que jo buscava, la fletxa indicava a 

la dreta i cap allà vaig tirar. No havien passat ni cent metres quan una altra 

bifurcació em feia parar. Un camí estava barrat amb una tanca i l’altre era 

lliure. No sé per quin motiu vaig pensar que havia d’anar pel que estava 

lliure i vaig caminar i caminar llarga estona sense trobar l’objectiu. El camí 

cada cop era més dolent, amb moltes pedres i entrebancs,entrava dintre 

d’un bosc, fins que al final va desaparèixer. Aleshores naturalment vaig 

tornar endarrere fins al segon trencall. Vaig mirar atentament la tanca que 

barrava el pas a l’altre camí i fixant-me més a prop vaig descobrir que en 

un lateral, mig amagat, havia un rètol amb el nom del lloc al qual jo volia 

anar, vaig anar per allà i als dos-cents metres el vaig trobar. 

A la vida se’ns presenten molts camins. En principi, tots semblen bons, però 

només n’hi ha un que ens porta en la bona direcció “El camí del mandrós “El camí del mandrós “El camí del mandrós “El camí del mandrós 
és ple d’esbarzers, però la via dels diligents és planera” Pro 15:19.és ple d’esbarzers, però la via dels diligents és planera” Pro 15:19.és ple d’esbarzers, però la via dels diligents és planera” Pro 15:19.és ple d’esbarzers, però la via dels diligents és planera” Pro 15:19.    
De nou, comencem un curs més i ja és el tercer ! (per nosaltres) la nostra 

Escola dominical. Aquest any se’ns presenta sense  gaires novetats, amb un 

camí ja marcat però que l’hem d’anar consolidant perquè aquesta escola 

sigui una bona eina pel nostre enriquiment personal i un millor coneixement 

de la Paraula de Déu.  

REBOST 

Ja sabeu que del Banc rebem 11 productes , d’altres els  posa el Rebost Solidari i  les 
nostres aportacions fan que els lots que lliurem siguin més complerts i puguin tenir allò 
que considera bàsic. Portem: 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 1-10-11  

 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 

24 –9 Conferència Araguas 20h. Nativitat 

Terrassa. 

24-25,9 Convenció Senyore 

1-10 Rebost / Inici CET clàssic. 

Castellarnau. 

2-10 Culte d’adoració amb la participació 

d’en Diego Martínez 

8-10 CET Barceloneta. L’art de comunicar 

el Missatge. 

15-10 Rebost 

16-10 Culte d’adoració amb la 

participació d’en Roberto Velert 

El lema per aquest any és: “SEGUIM ENDAVANT AMB LA LLUM DE LA “SEGUIM ENDAVANT AMB LA LLUM DE LA “SEGUIM ENDAVANT AMB LA LLUM DE LA “SEGUIM ENDAVANT AMB LA LLUM DE LA 

PARAULA”. PARAULA”. PARAULA”. PARAULA”. El Senyor ens marca el camí, que està ben assenyalat encara que 

moltes vegades no ens hi fixem, no el veiem, o ens despistem.   Benvinguts, 

doncs, a la nostra escola, gaudim-la, aprofitem-la, participem-hi, 

col·laborem-hi i enriquim-nos amb ella. No es pas pel nostre ego, ho fem pel 

Senyor! 

LA PREGUNTA DE L’ED 

 BUSQUEM UN DEIXEBLE DEL SENYOR. 
Pista 2: Quan el Senyor l’escull  en dos 
evangelis l’anomenen per un nom, 
mentre que un altre Evangeli l’anomena 
pel nom amb el qual sempre se’l 
coneixerà 
Pista 1: Apòstol que el Senyor escull 
quan era a Cafernaüm. 
Us animem a participar a tots i a totes 
els alumnes de l’ED, individualment, en 
família o amb el grup classe. 
 

AGENDA 


