
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  

Lloc:  Guarderia . 

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, 

no té les guardis només per a tu. Envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com   

9 de juny//16 de juny 

Diaca de torn: Myriam R//Francesc A 

Torn de porta: Ruben R//Joan F 

Bona Llavor 

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; Amadeu G: 619120077 ;  

Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;  

Diaques 

Caldera-Grup de pregària 

Corals 

Telèfon per contactar amb el pastor Melero: 
630113463. 

Atenció pastoral 

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 

Dijous a les  5h30’ suport escolar i  català 

Diumenge: Escola Dominical 11h matí. 

                  Culte d'adoració 18h  

Dijous: Culte de pregària 20h 

A les 6 de la tarda 

Al·leluia: Diumenge a les 20h 

L’Estel:  Diumenge 2/4 1 del migdia 

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  la Mercé R i el seu fill Enric, la 

Rosa, l’Artur i la mare de la Rosa ,  l’Elisabeta i els seus fills,  pels fills d’en 

Paco R,  per Mª Elvira, per la Julia C, Juani F. 

 Per les persones que estan a l’atur que el Senyor atengui les seves necessitats 

i a nosaltres ens faci sensibles davant d’aquesta situació. 

 Per les persones grans,  pels nois i noies, i per totes les famílies de la nostra 

comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor. 

 Perquè el Senyor animi i motivi el cor dels qui el serveixen i sàpiguen escoltar 

la seva veu. Perquè amb coherència puguem  estar disposats al servei  del 

ministeri que ens ha encomanat el Crist. 

 Pels ministeris de Bona Llavor. Pels nens i nenes dels dijous. 

 Pels joves que no oblidin que un dia van ser cridats pel Senyor. 

 Per la certesa de  saber que el Senyor sempre ens acompanya. 

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! 

C/Reina Elionor 177 

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

9 de juny de 2013 

Número 1379 
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El millor encara ha d’arribar! 
per Roberto Velert 

Es diu que un dels símptomes de vellesa (jo en dic joventut acumulada) és quan et 
trobes amb un amic, que no has vist en molt de temps, i li dius "recordes aquells 
temps?, Qui pogués tenir els vint abrils!"; perquè una tendència bastant natural de 
l'home és pensar que els temps passats són sempre millors que els presents. 
Contribueix a aquesta filosofia el sentit de malenconia i nostàlgia que són inherents a 
la nostra perpètua insatisfacció o recerca de felicitat. 
Serà cert que "qualsevol temps passat va ser millor"?; Qui pot afirmar-ho? 
A mi no m'agradaria que tornessin els temps dels faraons i que per estimar el poble 
d'Israel em posessin a construir piràmides, per a sepulcres dels tirans. Ni els temps 
dels grecs, perquè no conquistaria ni un llorer corrent una marató o llançant un disc. 
Ni que tornessin els temps dels romans, sent predicador de l'Evangeli de Crist. Potser 
em llençarien als lleons, perquè en fessin un banquet amb la meva carn. No 
m'agradaria que tornessin els temps de l'Edat Mitjana ja que no sóc noble, ni 
trobador, ni cavaller, ni Cardenal, que eren els únics que en aquell temps s'ho 
passaven bé, no crec que aquell temps fos feliç. 
No m'agradaria que tornés  els temps de Cristòfol Colom,-quan no era seguidor del 
Barça-, quan es trigava mesos  a creuar l'Atlàntic en caravel·les , quan ara es pot fer 
en poques hores. 
No m'agradaria que tornessin els temps dels bàrbars. ¡Massa bàrbars tenim ja!, 
Gastant els diners dels contribuents, permetent injustícies i fent lleis de benefici 
partidista o de satisfacció de la massa. I molt menys que tornessin els temps de 
l'esclavatge, ja que masses esclaus ja hi ha  en el present. 
No, no estic segur que els temps feliços fossin els passats, ni que el millor de la nostra 
vida és el que ja hem viscut. No en va el savi que va escriure Eclesiastès, ja va dir: 
"Mai diguis, quina és la causa de que els temps passats fossin millors que aquests? 
Perquè no és de savis preguntar això ". 
"Des del Cor" penso que els temps passats van ser tan dolents i tan bons com els 
presents. La humanitat canvia interiorment molt poc, i la felicitat, la desgràcia, el 
benestar i el malestar, són relatius. El temps passat, amb les seves bones coses i les 
seves males és ja irrecuperable. ¿Per què pensar en ell?, A menys que sigui per 
aprendre dels errors i rectificar-los o dels encerts per multiplicar-los. 
"Des del Cor" sostinc que malgrat tot el dolent que hi ha, l'ésser humà viu un dels 
millors moments de la història perquè tenim a la nostra disposició, en tots els sectors, 
possibilitats fins ahir desconegudes i inabastables. No obstant això, en una de les 
coses en què no podria decidir si el món ha millorat, és en la vivència de la felicitat 
invisible, la gran reserva espiritual que ens ajuda a no desesperar en els moments 
difícils, quan hem perdut alguna felicitat real. 
Una cosa és certa: tenim molts més motius per ser feliços que abans. En aquest escrit 
vull excloure a tots els que pateixen en els països més pobres, per als que la paraula 
"felicitat" no existeix o és un insult. Sé  "Des del Cor" que hi ha milions d'éssers 
humans que viuen en la més absoluta misèria d'aquí el meu esforç constant en la 
solidaritat des de la meva insignificança i que un percentatge molt reduït de la 
població mundial acapara la riquesa que es nega a la majoria. I que m'avergonyeixi 

AGENDA  
9-6 Concert de primavera18h 

15-6 Conferència: “Enfrontant una relació 
abusiva,” per La Dra Deborah Pinkston a les 
19h. Esglesia de Cerdanyola. 

16-6 11h. Clausura escola dominical 

17-6 3a Sessió Seminari “La pràctica del 
Counselling en el Ministeri” amb J. Triginé 
10,15 h 

22-6 Rebost 

23-6 Culte a les 11h i Revetlla de San Joan 

29-6 Assemblea d’Església a les 6 

DIACONIA BONA LLAVOR  
Continuem necessitant de la vostra 
col·laboració, i  recolzament per continuar 
realitzant aquests servei. Necessitem: briks de 
caldo, pollastre o peix, xocolata en pols per 
la llet, formatgets, formatge,oli de girasol... 
Gràcies per les vostres pregàries i la vostra 
col·laboració. Propera distribució  dia: 22-6-13 

LECTURES BIBLIQUES 

CONGRÉS INTERNACIONAL: Tema: Els 
últims anys de la vida de Pau. Organitzat 
per l’Institut de Ciències Teològiques Sant 
Fructuós de Tarragona del 25 al 29 de 
juny.  

TAULELL D’ANUNCIS 
Informació de: 
 campaments per totes les edats. 
 cursos de formació 

NOU PLAFÓ 
Aprofita el nou plafó per apuntar els motius 
de pregària. 

FORMACIÓ 

Son alguns els germans i germanes que estant passant moments de depressió i preguem 
per tots ells i elles. Aquestes lectures ens poden reconfortar. 

Dll. Sl 43,5; Dm. Sl 34,17-19;Dc. Sl 40,1-3 ; Dj. Sl 30,2-5; Dv. Jn 14,26-27;  
Ds. Sl 41,10 i 13 

D’on vindrà el meu ajut?. El meu ajut vindrà del Senyor. 
 

INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA 

Aquesta setmana ha estat operada de 
l’esquena Na Julia C. Preguem per la seva 
prompte recuperació i per la seva família. 

d'un jugador que plora per abandonar el seu Club de tota la vida, per anar a un altre 
que amb 100 milions li treu totes les llàgrimes i penes. Però, el meu "Des del Cor" avui, 
no tracta de les riqueses, sinó de la felicitat. 
En l'actualitat hi ha més possibilitats de curar malalties, més coneixement científic, fins i 
tot dels mecanismes cerebrals, tan influents en la pròpia felicitat, més recursos al nostre 
abast, més i millor tecnologia, més possibilitats de comunicació entre les persones, més 
llibertat de moviments , més democràcia encara que no tants demòcrates. 
La pregunta és si aquestes millores en la qualitat de vida han produït o no un major 
índex de felicitat. 
I arribant a aquestes línies, sóc conscient que em queda molt per dir, atès que no és gens 
fàcil definir què és la felicitat? Però, fins a un proper article,  afirmaré que: mentre una fe 
espiritual i madura ajuda a construir la felicitat, els envejosos, els garrepes, els 
rancorosos, els venjatius, els violents, els racistes, els fanàtics, els insolidaris, els tirans, 
els explotadors, els lladres, difícilment seran capaços d'entendre què és la felicitat. Ni la 
del cos ni la de l'ànima. 


