
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

10 de març//17 de març10 de març//17 de març10 de març//17 de març10 de març//17 de març    
Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn: torn: torn: torn:  Àngela R//Myriam R 

Torn de porta: Rubèn R//Joan F 

Bona Llavor 

Diaques 

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

Caldera-Grup de pregària 

Corals 

Telèfon per contactar amb el pastor Melero: 
630113463. 

Atenció pastoral 

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   
                                            MOLTES GRÀCIES! 

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,    pel 
Tomàs pare del Gabi,  per Mª Elvira, per la Vicenta, la Marta P de N,  Paquita M, 
Raquel R. 
∗ Per les persones que estan a l’atur que el Senyor atengui les seves necessitats i 
ens faci sensibles davant d’aquesta situació. 
∗ Per les  famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de consol. 
∗ Per les persones grans,  pels nois i noies, i per totes les famílies de la nostra 
comunitat. 
∗ Pel pastor, pels diaques, pels responsables dels ministeris,per cada un dels 
membres. Perquè amb coherència puguem  organitzar  una programació al servei  
del ministeri que ens ha encomanat el Crist. 
∗ Pels ministeris de Bona Llavor. 
∗ Per la Residència infantil Emmanuel. http://www.resi-rie.org/  
∗ Per la certesa de  saber que el Senyor sempre ens acompanya. 

ANIVERSARIS 
11 Daniel A; 12 Amadeu G 

13 Mercè R; 14 Lidia G 

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! 

10 de març de 2013 
Número 1366 

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

Rm 8,28Rm 8,28Rm 8,28Rm 8,28    



 
                     (Càntic dels pelegrinatges. De David.) 

 
 

Quina alegria quan em va dir: 

“Anem a la casa del Senyor!” 

Ja han arribat els nostres peus 

al teu llindar, Jerusalem! 

Jerusalem, ciutat ben construïda, 

harmònicament compenetrada, 

on pugen les famílies, les tribus del Senyor, 

segons el ritual d’Israel, 

per lloar el nom del Senyor. 

Allà hi tenen el setial els tribunals de justícia, 

la seu de la casa de David. 

 

 

Demaneu la pau per Jerusalem: 

“Que reposin tranquils els qui t’estimen; 

que resti la pau en els teus baluards 

i la calma en els teus casals!” 

Per amor dels meus germans i dels meus com-

panys, 

deixeu-me dir: “Que hi hagi pau dintre teu.” 

Per amor a la casa del Senyor, Déu nostre, 

pregaré pel teu benestar! 

AGENDA  

LECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUES    

9999----3  3  3  3  Rebost 
15151515----3 3 3 3 Elaboració calendari a 2/4 de 9 
18181818----3333CET Reciclatge “La pràctica del 
counselling en el ministeri pastoral” 1a 
Sessió 
23232323----3 3 3 3 Rebost 
26262626----3 3 3 3 Culte unit . Església del Redemptor 
6666----4 4 4 4 CET 
20202020----4 4 4 4 Seminari al Redemptor, amb sopar. 
21212121----4 4 4 4 Participació en el culte de les 18h de J. 
L Andavert 

DIACONIA BONA LLAVOR  

LA PREGUNTA DE L’ED 

Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i  recolzament per continuar realitzant 

aquests servei. Aquest temps setmanal que tens és just el que ens fa falta. Com ho tens els 

dijous a la tarda, per treballar amb nens i nenes? 

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. Prop 

distribució  dia: 9-3 

Sovint veiem i comprovem la falta 
d’integritat de les persones. Nosaltres 

no som, ni volem ser així. 
Dll. Jb 31,6; Dm. Sl 1,1-2;Dc. Sl 111,10 

Dj. Pr 20,7; Dv Jm 3,14 ;  
Ds. Sl 112,5 .  

RESPOSTA RESPOSTA RESPOSTA RESPOSTA MES DE FEBRERFEBRERFEBRERFEBRER    

Busquem un indret: La illa de MaltaLa illa de MaltaLa illa de MaltaLa illa de Malta    

PEL MES DE MARÇMARÇMARÇMARÇ    

Busquem una ciutatBusquem una ciutatBusquem una ciutatBusquem una ciutat    

PISTA 1PISTA 1PISTA 1PISTA 1: La trobem en el Nou 

Testament, en l’Antic Testament en 

trobem una altre amb el mateix nom 
Participar és bo i saludable. Investigar 
la Paraula ens aporta saviesa i 
coneixement. És un bon remei per 
millorar l’astènia espiritual.  

Aquesta setmana ha estat ingressat a 
l’hospital de Terrassa en Paco A. 
Gràcies al Senyor tot ha anat bé. 
Divendres va se donat d’alta. 

INGRÉS I ALTA D’ HOSPITAL FORMACIÓ 
Cet Reciclatge: Cet Reciclatge: Cet Reciclatge: Cet Reciclatge: La pràctica del 
COUNSELLING en el ministeri cristià  
és el tema que desenvoluparà en 
Jaume Triginé  els dies 18-3; 6-4 i 17-
6 a les nostres instal·lacions de 10,15 a 
13,30.Dirigit a pastors,responsables i 
líders. Hi ha beques pels jubilats. 
(Taulell) 
CET: 6CET: 6CET: 6CET: 6----4 4 4 4 Segona carta de Timoteu: 
L’encàrrec de Pau Tot un repte sobre 
l’Evangelització 


