
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

17 de juny//24 de juny17 de juny//24 de juny17 de juny//24 de juny17 de juny//24 de juny    

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn: Angela R//Myriam R 

Torn de porta: Benjami G//Gregori P 

Bona Llavor 

Diaques 

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

Caldera  

Corals 

Al·leluia:  
L’Estel:   

Dijous 2/4 de 7 de la tarda 
Vacances d’estiu: del 28 de juny  al 

14 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! 

Des del 24 de juny fins al 9 de setembre 10h 
Dijous: Culte de pregària 20h. Vacances d’estiu 
del 28 de juny al 14 de setembre. 

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

Senyores 

Repartim roba i aliments 
Esmorzem 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 
 

∗ 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 la propera intervenció del Carles R. Pepi Noguera, esposa del pastor de Dènia. 
∗ 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 i les classes de discipulat. 
∗ Per la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya. 
∗ Per cada nou dia. 
 
 

HORARI D’ESTIU 10hHORARI D’ESTIU 10hHORARI D’ESTIU 10hHORARI D’ESTIU 10h    

Del 24 de juny fins al 9 de setembreDel 24 de juny fins al 9 de setembreDel 24 de juny fins al 9 de setembreDel 24 de juny fins al 9 de setembre    

Fins el mes de setembre 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

Benvingut! 

17 de juny de 2012 
Número 1328  

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! 

2Tm 3,16 



Avui tanquem el curs de l’Escola Dominical i iniciem el període de vacances. 
Gràcies als germans i germanes que ens han fet de mestres i també els que 
heu compartit i ens heu regalat els vostres coneixements i la vostra 
experiència de fe. Gràcies perquè junts i amb l’ajut del Senyor hem pogut 
créixer i enfortint-nos espiritualment. El setembre ens retrobarem  per 
continuar coneixent i estudiant la Paraula de Déu.  Però durant l’estiu 
recordeu la lletra d’aquestes cançons i feu que la  Paraula il·lumini com un 
far el vostre caminar per la vida, emplenant-la de pau i serenor en tot 
moment.  

Com estimo jo la llei de l’Etern 
Déu creador. 
Per a mi és el remei en el dia del 
dolor. La claror del meu camí és 
la Bíblia per a mi. 

Bíblia preciosa, de Déu sortida,  
alba gloriosa brillant estel;  
tu ets la via d’aquesta vida  
ma única guía, món nord del cel. 

Oh! Torneu-me-les a cantar belles paraules de vida. Trobo en elles mon goig i llum 
belles paraules de vida. Sí, de llum i vida són refugi i guía. 
Que belles són, belles paraules de vida. 

Com estimo jo la llei que alegra el meu cor.  
Ella guiarà el meu peu, serà la meva cançó.  
És pura llum per a tot mortal.  
Ta paraula és bon Jesús el meu far celestial. 

Paraules santes ,ens guien pel nostre camí,  
sonen dins el cor de Déu.  
Oh! Deixa’m fer-les part de mi. 
Elles són de vida i pau, donen força i fe.  
Paraules velles ens guien fins la nostra llar. 
Paraules d’amor que ens transformen l’esperit.  
Hem obert el nostre cor.  
Oh deixa’m fer-les part e mi. 
Tan antigues com el sol han durat fins avui 
Elles són la Veritat, visquem-les tots amb Jesuscrits. 

La teva Paraula al meus peus il·lumina el meu camí. 
No tindré cap por perquè sé que estàs amb mi en els moments difícils. 
No tindré cap por perquè sé que estàs amb mi tu hi ets fins al final. 
No podré oblidar que tu vas morir al meu lloc per donar-me la vida. 
Ens has fet fills teus, del pecat alliberats. I la pau ens has donat. 

BON ESTIU! 

Per retornar la confiança en moments 
difícils. 

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 : 23-6 

AGENDA 
17-6 Cloenda ED. Culte-Concert amb la 

participació d’en R. Velert 

23-6 Rebost/Revetlla de Sant Joan 

24-6 Inici horari d’estiu. 10 mati// Sopar 

Coral 

30303030----6 Assemblea d’església 18h6 Assemblea d’església 18h6 Assemblea d’església 18h6 Assemblea d’església 18h    

1-7 Inici discipulat. Hora 11,30 a 12,30 

LECTURES BIBLIQUES  

DIUMENGE 17 

FORMACIÓ 
El proper diumenge 1 de juliol desprès 

del culte iniciem les classes per tots i totes 

els que voleu fer el discipulat. Hi sou 

convidats! 

Dll, Sl 42,5; Dm. Sl 34,17-19 Dc. Sl 40,1-3  
Dj. Sl 30 1,5; Dv. Jn 14,26-27; Ds. Is41,10-13; Dg Rm 15,4 

Avui us necessitem per organitzar i 

preparar tota la infraestructura per 

aquest mati i per la tarda. Paco i 

Manel. 

CONCURS E D 
El personatge del mes de Maig:    

JO ELJO ELJO ELJO EL    

La classificació final del concurs  

Pascual i Amèlia 60 punts 

Familia Orengo 60 punts        

Joan Orengo 60 punts 

Elisabeth Pont 56 punts 

Roc Orengo 36 punts    

Núria Puig 20 punts 

Rosa Méndez18 punts 

REVETLLA DE SANT JOAN 

El dia 23, aprofitant la revetlla, ens 

trobarem per sopar plegats, gaudint 

de les habilitats culinàries, la 

companyonia i l’amor que ens tenim. 

Tindrem concurs de fonts de colors. 


