
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   

2 de juny//9 de juny 

Diaca de torn: Àngela R//Myriam R 

Torn de porta: Gregori P//Ruben R 

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. 

 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 obliden que un dia van ser cridats pel Senyor. 

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

ANIVERSARIS 
7-6 Roc O 

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! 

2 de juny de 2013 

Número 1378 

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

Fets 8,31 



Escola dominical 
Estudiem la bíblia! Raquel Reginaldo 

“Esdres havia posat tot el seu  cor a estudiar la llei del Senyor, a fi de complir-la i 

ensenyar a Israel els seus estatuts i els seus preceptes.” (Esdres 7:10) 

“L’endemà, els caps de família de tot el poble, amb els sacerdots i els levites, es 
van reunir entorn d’Esdres, l’escrivà, per estudiar les paraules de la llei” (Nehemies 

8:13) 

Déu digué: “Reuniràs el poble, els homes, les dones, els nens i el foraster que 

habiti a les teves ciutats, perquè l’escoltin i aprenguin a reverenciar el Senyor, el 

vostre Déu, i guardin les paraules d’aquesta llei per posar-les en 

practica.” (Deuteronomi 31:12) 

Felip li va preguntar: “Ja entens el que llegeixes” Ell respongué; “com ho puc 

entendre, si ningú no m’ho explica”  (Fets 8:26-39) 

La Bíblia dona molta importància al estudi de la Paraula del Senyor, ho 

trobem moltíssims cops.  

Sempre he considerat, i no solament jo, també altres persones, més 

qualificades, que l’Escola Dominical és l’activitat més important d’una 

església. És el lloc a on s’estudia la paraula de Déu, més inclús que a 

qualsevol altre activitat. I veig amb pena que cada diumenge el mati, hi ha 

menys alumnes, tan pel que fa a les classes d’adults com a la dels infants i 

adolescents, que son els que més necessiten aprendre que ens diu el 

Senyor. De fet, el que jo vaig aprendre a l’escola Dominical de petita i 

d’adolescent, no s’ha esborrar mai de la meva memòria. Perquè? Perquè 

va ser la base del que ara hi aprenc. L’Escola Dominical és bona per tots 

des de que naixem fins a la fi dels nostres dies, per molt que llegim la 

Bíblia, no hi ha res com estudiar-la a fons hi tots junts. 

I si és bo per els adults, encara ho és més pel que fa als infants, i 

adolescents. Recordem el que ens diu el llibre de Proverbis: “Instrueix l’Infant 

en el seu camí, i ni quan sigui vell no se’n apartarà” (Proverbis 22:6) I què va dir el 

Senyor Jesús? “Deixeu els infants s’acostin a mi, no els ho impediu, perquè el 

regna de Déu és dels qui son com ells” (Marc 10:14) 

Estem acabant un curs, aviat vindran els mesos de calor i vacances, i dies 

de descans, però amb l’ajut del Senyor, vindrà un nou curs. Pregaré al 

Senyor perquè les classes quedin petites, degut al gran nombre d’alumnes 

que vinguin el proper curs. 

AGENDA  
7al 9-6 Recés Regional Catalunya i Aragó 
UEMM 

8-6 Rebost// Concert AXIS 

9-6 Concert de primavera18h 

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 Assamblea d’Església a les 6 

DIACONIA BONA LLAVOR  

LA PREGUNTA DE L’ED 

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: 8-6-13 

Classificació final 2012-2013 

ROC ORENGO              62 punts 

PASQUAL I AMELIA     60 punts 

JOAN ORENGO             60 punts 

FAMILIA ORENGO           56 punts 

ELISABET PONT             52 punts 

M.TERESA AUFERIL         42 punts 

LECTURES BIBLIQUES 

Dll. Dt 31,6; Dm. Js 1,9;Dc. 2 Re 6,16 ; 
Dj. Sl 44,5;  

Dv. Mi 7,7-8; Ds. Sl 90,17 

CONCERTS 
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. 

Dissabte dia 8 : Església del Turo de la 
Peira, a les 20h, banda de rock cristià AXIS 
oferiran un concert gratuït. Tonen els vells 
rokes! 

Diumenge 9 concert de primavera. Coral 
Al·leluia “Vine a la llar” 
No oblidis els programes. Fes-ne publicitat! 

FORMACIÓ 

Mira al teu voltant, just al teu costat l’Esperit Sant està obrant, una familiar, un 
amic, un veí, un company de feina... Prega per ell, uneix-te a l’obra 

Sabem que l ’ enemic  és  for t , 
però...sabem que ell ens té més por a 
nosaltres quan actuem en nom de 
Nostre Senyor i més quan ho fem a 
través de la pregària? 

INGRÉS HOSPITALARI 
Aquesta setmana ha estat ingressada a 
l’hospital de Terrassa, per uns forts dolors 
a l’esquena Na Julia C. Preguem per la 
seva prompte recuperació i per la seva 
família 


