
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

1 de juliol// 8 de julio1 de juliol// 8 de julio1 de juliol// 8 de julio1 de juliol// 8 de julio    

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn: Francesc A//Amadeu G 

Torn de porta: Ruben R//Joan F 

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 Susanna W. 
∗ Per les persones que han perdut la feina ( Eva LL) i les seves famílies. 
∗ 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. 
∗ Per les classes de discipulat. 
∗ Per la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya. 
∗ Pel temps de descans que podrem gaudir. 
 
 

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 
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C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

Benvingut! 

1 de juliol de 2012 
Número 1330 

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! 

Ensenya’m 
Ensenya’m 
Ensenya’m 
Ensenya’m     

a co
mplir 

a co
mplir 

a co
mplir 

a co
mplir 

    

la teva la teva la teva la teva     

volun
tat,

volun
tat,

volun
tat,

volun
tat,    

perquèperquèperquèperquè    

tu etstu etstu etstu ets    

el meuel meuel meuel meu    

DéuDéuDéuDéu    
Salm 143,10Salm 143,10Salm 143,10Salm 143,10    



Que entenc per servirQue entenc per servirQue entenc per servirQue entenc per servir    
Jose Luis PrietoJose Luis PrietoJose Luis PrietoJose Luis Prieto    

 

Servir és sembrar bones llavors. 

Servir és atendre a qualsevol persona que ens necessiti, sense 

importar-nos si aquesta ens pot tornar o no el servei. 

Servir és sembrar sempre sense descans, encara que  siguin uns 

altres els qui recullin i gaudeixin les collites. 

Servir és molt més que donar el que tens a les mans, és donar 

des del nostre cor el que potser a nosaltres mai ens van donar. 

Servir és regalar afecte, bondat, cordialitat, suport moral, amor 

per si mateix i en ocasions , ajuda material. 

Servir és repartir alegria, és infondre fe, dignitat, admiració, 

respecte, gratitud, sinceritat, honestedat, llibertat, optimisme, 

confiança i esperança. 

Servir és  aquesta actitud i predisposició de voler donar més del 

que hem rebut a les nostres vides de la vida. 

Servir, és fer com 

l'arbre del sàndal quan 

és cremat , desprendre 

tot el seu perfum,  dolç, 

balsàmic i càlid.  

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 : 7-7 

AGENDA d’estiu 
1-7 Inici discipulat. Hora 11,30 a 12,30 

7-7 Rebost 

LECTURES BIBLIQUES  

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! 

Ens es indispensable recordar i pregar i  així estarem en constant aprenentatge 

del que Senyor té per nosaltres. 

Déu ensenya als qui estima. 

Dll, Sl 143,10; Dm. Pr 13,24; Dc. Pr 19,18; Dj. Pr 22,6;  

Dv. Jr 10,24 ; Ds. Ac 12, 6-8;  

DIARI SABADELL del dia 12 de juny de 2012 


