
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   

13 d’octubre//20d’octubre 

Diaca de torn: Àngela R//Myriam R 

Torn de porta: Benjamí G//Gregori P 

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. 

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:  

L’Estel:   

 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, els seus fills i la seva germana,  pels fills 

d’en Paco R,   per la Julia C, per la Teresa Q,  per la Meig, per la Tresa Turull 

(Figueres), per la germana de l’Amèlia, per en Francisco M. 

 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 totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que 

s’han distanciat del Senyor. 

 Perquè el Senyor animi, motivi i il·lusioni el cor de tots  i totes i sàpiguen escoltar 

la seva veu.  

Per l’Escola Dominical, per la Coral Al·leluia, per la nova Coral-jove, pels 

ministris de Bona Llavor. Perquè amb coherència puguem  estar disposats al servei  

del Crist.   

 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida. 

 

Diumenge a les 19,45 

Cultes Senyores 

ANIVERSARIS 
13 Dorcas O 

     14 Marta N   

C/Reina Elionor 177 

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

13 d’octubre de 2013 

Número 1397 

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! 

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

Ecl 3,1 



TEMPS DE PESCAR I TEMPS D’ARRANJAR XARXES Andreu E.M. 

Tot passant per la riba del llac de Galilea, 

va veure Simó i el seu germà Andreu 

calant una xarxa a l'aigua, perquè eren 

pescadors. Jesús els digué: "Seguiu-me, i 

us faré pescadors d'homes." Aleshores van 

deixar les xarxes i el seguiren. 

Anant un poc més enllà, veié Jaume, el fill de Zebedeu, i el seu germà Joan, que 

eren a la barca repassant les xarxes, i tot seguit els va cridar. Ells, deixant el seu 

pare Zebedeu a la barca amb els jornalers, se'n van anar darrere seu. (Marc 1: 16, 19) 

Tot passant vora el llac de Galilea Jesús s'aturà per veure a dos 

germans que tiraven les seves xarxes en ell "perquè eren pescadors". 

Jesús els va cridar per a ser "pescadors d'homes" i Pere i Andreu el van 

seguir des de llavors. Més enllà veié altres dos germans que, asseguts 

al vaixell del seu pare, s'apedaçaven les xarxes. A ells també els va 

cridar el Mestre i Joan i Jaume van anar darrere d'ell.        

A la vida cristiana hi ha temps, igualment important i grat als ulls del 

Senyor, per llençar les xarxes al mar i temps per endreçar-les. Hi ha 

predicació i activitat personal evangelitzadora i predicació i activitats 

dirigides als creients. Hi ha activitat per guanyar ànimes i activitat per 

edificar creients. No tot el que fem és pescar. Potser més d'una vegada 

les nostres xarxes trencades no poden fer en bones condicions la tasca 

en què tant afany posem per la manca de arranjament de les mateixes. 

No és temps perdut el que emprem quan ens asseiem per examinar i 

apedaçar les nostres xarxes. Per exemple: El nostre sentit perdut de 

majordomia pot ser un trencament que hem d'apedaçar; o bé la nostra 

falta de amor i cura pels nostres germans; o potser un zel no conforme 

a ciència; potser descuit de l'oració privada o indiferència cap al culte 

públic; possiblement ignorància de la Paraula; o el que pot ser pitjor 

per al nostre testimoni: manca de consistència entre el que creiem i el 

que practiquem. 

AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 

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

aquests servei. Necessitem: tonyina, formatgets, oli de girasol, brou de carn, o peix  

Gràcies per les vostres pregàries i la vostra col·laboració. Propera distribució: 19-10-13 

Hem iniciat les de suport, Interessats en col·laborar en aquest servei poseu-vos en 

contacte amb l'Àngela o la M A. 

Gràcies per participar en la recollida d’aliments del Rebost Solidari. Hem recollit:720Kg 

L’Oficina del Voluntariat Evangèlic, fa una crida per participar el dia 15 de desembre a la 

Marató. Inscripcions del 30-9 al 14-10 a:ove@consellevangelic.cat  

13-10 Participarà en el culte de la tarda en 

Diego Martinez 

19-10–  Rebost/CET/Trobada de pregària 

a les 18h Església Bona Nova/ Concert Axis 

a les 19,30 a Castellarnau. 

20-10  Culte Especial “Vine i celebra el  

Dia de la música” 18h 

24-25-26-27 del 10 61Convenció UEBE 

Gandia 

31-10 Castanyada 

CET-Comença el nou cicle del cet  
clàssic, 19-10 Sessió Inaugural a 
l’Església del Redemptor. 
Cursos on line 13/14 el CET informació 
de la oferta a http://www.cet-online.es 
Informacions més completar de tota 
l’oferta l taulell d’anuncis. 

FORMACIÓ 

El Senyor ens marca el camí a seguir. 

Dll. Sl 119,105 Dm. Pr 6,22-23Dc. Jn 8,31-32; Dj. Sl 32,8;  

Dv. 2Tm 3,16-17 Ds. Sl 107,4-7 

LA PREGUNTA DE L’ED 
PREGUNTA MES D’OCTUBRE 

Tornem a buscar una dona 

Pista 2.– Es troba en un llibre de l’Antic 

Testament i se la menciona a tres llibres 

del Nou. 

Pista 1.- No era del poble de Déu 

Us animem a participar o podeu fer 

individualment, en família o  en grup. 

PER PREPARAR LA CLASSE DEL DIA 27 

Tema 4, Alliberament.  

Text: Èxode 1-7; 10-17 

TROBADA DE PREGÀRIA 

L’entitat Puertas Abiertas, el dia 19 
organitza la Trobada d’Oració anual.  

INTERVENCIÓ QUIRÚRGI-
L’operació del nostre germà i pastor 
Francisco M, ha anat bé. S'està 
recuperant a casa. Continuem pregant 
per ell i la seva família. 


