
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

13 de maig// 20 de maig13 de maig// 20 de maig13 de maig// 20 de maig13 de maig// 20 de maig    

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn: Xavier N//Myriam R 

Torn de porta: Joan F//Benjami G 

Bona Llavor 

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! 

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 

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 
Dijous: 2/4 de  6 Suport educatiu per infants de primària  

i classes de conversa en català i castellà per adults.  

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Teresa Q, la Magdalena, la 
Mercé R ,la Rosa i l’Artur i la mare de la Rosa ,  l’Elisabeta i la seva filla Alina, 
la Núria P.  
∗ Per les persones grans de la comunitat, que el Senyor els hi doni salut i 
fortalesa en aquesta etapa de la seva vida. I que nosaltres puguem aprendre 
de la seva saviesa. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.  Per les famílies de l’Església. 
∗ Pel ministeri d’evangelització. 
∗ Per la nostra congregació,  que units en el Senyor puguem desenvolupar les 
tasques que Ell té preparades per nosaltres. 
∗ Pels projectes de Bona Llavor Diaconia. 
∗ Per la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya. 
∗ Per cada nou dia. 

ANIVERSARIS 
13 Carles R 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

Benvingut! 

13 de maig de 2012 
Número 1323  

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A     

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! 

Dt 5, 16 



QUAN SIGUIS GRANQUAN SIGUIS GRANQUAN SIGUIS GRANQUAN SIGUIS GRAN    

Com si estesin molt cansats 

seuen als bancs de la plaça 

mirant amb indiferència  

a tota la gent que passa. 

Tenen els ulls enfonsats 

i les mans molt arrugades 

els cossos mig encorbats 

i les parpelles cansades. 

Pensen que tot s’ha acabat 

i els envaeix la tristor 

recorden amb enyorança 

quan tot els feia il·lusió. 

No els molesten aquells crits 

que jugant fa la mainada 

se'ls miren molt entendrits 

I pensen que són vius encara. 

El sol ha escalfat els bancs 

per això seuen a la plaça 

ja no tenen res a fer 

sols mirar la gent quan passa. 

Quan siguis gran mare, velleta 
i et costi caminar, 

el meu braç, serà el bastó 
on et puguis agafar. 

Quan les teves mans tremolin 
i el teu cos tinguis cansat, 

quan els ossos no t’aguantin... 
serè  mare al teu costat. 

Quan els teus ulls ja cansats 
la visió vagin perdent, 
i surtis a prendre el sol  

per poder escoltar la gent... 
Quan et falti  la memòria,  

i no hi sentis gaire bé 
quan de tothom desconfiïs  
i pensis: Ningú em vol bé. 

Voldrà dir... Que t’has fet vella, 
que la tardor s’ha acabat 
que l’hivern és a les portes 

i camina al teu costat. 
Voldrà dir...que sóc un home, 

que mai més, serè petit, 
ja no podràs dur-me als braços 

ni adormir-me en el teu pit. 

ELS VELLS    
Maria Carmona. 

REBOST  
Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que realitzem 

quinzenalment  des del rebost. Gràcies per la vostra col·laboració, recolzament i suport 

en oració, que tant necessitem per continuar realitzant aquest ministeri en aquests 

moments tant complicats per a moltes persones. Necessitem tonyina, xocolata en pols 

per la llet. Propera distribució : 26-5 

AGENDA 
19-5Trobada de formació:lloança i 
adoració. Horari: 10 a 19. Lloc: Esgl. 
Turó de la Peira 
26-5 Rebost/Assaig músics 
27-5 Marató per la pobresa. Que ningú 
quedi fora de lloc 
9-6 Rebost. Visita  Regidora 
10-6 Sortida ED 
15 i 16-6 Taller de Conselleria Bíblica. 
Lloc: Unida de Terrassa. 
16-6 Assaig músics 
17-6 Cloenda ED. Concert Primavera 
23-6 Revetlla de Sant Joan 

Pel 
mes de maig busquem un personatge: 
Pista 2: Al Nou no hi és. Jo el buscaria a 
l'Antic" 

Pista 1:Pista 1:Pista 1:Pista 1:Un dels dotze, ni apòstols ni fills 
de Jacob. 
Si aquest mes la resposta  vols encertar, 
alegria hauràs de posar! 

LECTURES BIBLIQUES  

HOSPITALIZACIÓ 
La Núria P, continua ingressada a 
l’Hospital de Terrassa . Gràcies a 
Déu tot va evolucionant bé. 
Preguem per ella i la seva família. 

CONDOL 
Aquesta setmana va morir en Josep Pons, 

fill de la Dolors Molas, que molts de 

nosaltres coneixíem. Mostrem el nostre 

condol a la família i demanem al Senyor 

que els acompanyi en aquests moments. 

LA PREGUNTA DE L’ED 

TAULELL D’ANUNCIS 
Hi trobareu penjada la informació 
que ens va arribant dels diversos 
campament que s'estan preparant 
per l’estiu i us poden ser d'interès. 

FORMACIÓ 
Els dies 15 i 16 de juny, organitzat per la 

UEBE i la UEBC es realitzarà un taller de 

conselleria bíblica, orientat a donar 

formacío en l’àrea de conselleria. El 

formador sera En Daniel Sánchez del 

Baptist Thelogical Seminary. 

Tema: La Soledat Aquestes petites capsules diàries de text ens motiven a sentir la 
presència del Senyor i fer d’aquesta veritat una força capaç per vèncer tot tipus 
d'entrebancs, físics o psicològics.  

Dll, Is 43,1-2; Dm. Jn 14,16-17 Dc. Jr 29,11-12;  
Dj. Is 41,9-10; Dv. Sl 27,9-10; Ds. Lm. 3:22-24. 


