
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   

11 de maig//18 de maig 

Diaca de torn:  Àngela R//Myriam R 

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. 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 

Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem 

Dimarts a les 17h, classes de conversa 

Dijous a les  5h30’ suport escolar  

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, per la 
Rosa, per l’Artur,  l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà,  per en 
Juan i en Pablo fills d’en Paco R, per la Sara germana de la Raquel, per la Rosa 
cunyada de la Lydia G, per la Julia C,  la Magdalena, la Concha, la Marcelina, 
per la Teresa Q, la Isabel i el José G. 
 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 aquells germans que passen per moments difícils, (Helena R).  
 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que 
s’han distanciat del Senyor. Per aquells que ens agradaria que trobessin al 
Senyor. ( pares, mares, germans..). 
 Agrair al Senyor poder celebrar l’aniversari i el testimoni d’aquells que ens 
han precedit. Per aquest any de celebració i testimoni. Pel grup organitzador. 
 Pels ministeris i els seus responsables 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida.  

Diumenge a les 19,45 

Cultes Senyores 

ANIVERSARIS 
13 Carles R 

C/Reina Elionor 177 

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

11 de maig de 2014 

Número 1427 

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! 

 

en ell he 
rebut la 

redempció, el 
perdó de les 

culpes, al preu 
de la seva 
sang, en 

virtut de la 
gran 

abundància 
de la seva 

gràcia 

Ef 1,7 



APRENENT A OBLIDAR 

YOLANDA TAMAYO 

- Com s'aconsegueix oblidar ? - La  seva pregunta em colpeja . Durant uns 

segons penso la meva resposta , no és fàcil trobar les paraules adequades 

per fer que qui pateix pugui rebre un bri d'esperança . 

- Perdonant . - Responc . No dic res més , no atribueixo cap altra paraula , 

sé que ella entén la profunditat del verb perdonar i tot el que envolta un 

concepte tan en desús . 

Oblidar el dolor produït per algú que suposadament t'estimava i que en un 

rampell de desraó decideix convertir la teva vida un infern , no és una cosa 

fàcil de realitzar. Passar pàgina a un penós i desastrós capítol de la teva 

vida i iniciar un llarg camí de tornada , no deu ser senzill . 

Però és el perdó el canal que ens allibera de la pesada càrrega del dolor . 

És l'ungüent miraculós que guareix  les ferides perquè cicatritzin més 

ràpidament . En perdonar alleugerem l’ aflicció que sent el nostre cor i ens 

concedim l'oportunitat de ser una mica més lliures . 

Els que hem experimentat un profund i insondable dolor sabem que només 

Déu és capaç de canviar el rumb de les nostres vides i donar un nou sentit . 

Malsà i erroni és quedar mutilat sota l'assetjament d'un sentiment passat , 

una tragèdia que ens va marcar la vida tant fortament que ens fa presoners  

de grans pors. 

Quan aprenem a deixar enrere el cilici per fustigar-nos estem obrint camins 

dins  la foscor . Estem predisposant les nostres vides perquè siguin 

receptores d'un gran canvi . 

La ràbia i la rancúnia corquen , mustien l'ànima , fan que siguem presoners 

d'allò que havia d’haver estat enterrat i que al no fer-ho encara carrega en 

contra nostra amb el seu punyent i enverinat agulló . 

Perdonar , oblidar , tancar l'ahir i viure el present . Assaborir les primícies 

del nou dia i deixar que el ventet fresc del matí ens despentini el neguit , 

fent que cada tram de vida per viure estigui saturat i envoltant d’una 

fragància d'optimisme . Recordar que l'hivern ja ha passat i el temps de la 

cançó ha arribat . 

Una clara demostració de perdó ens la va ensenyar Jesús des de la creu . 

Després d'haver estat vexat , maltractat , humiliat , va expressar amb una 

inefable càrrega d'amor : " Pare , perdona'ls perquè no saben el que fan" . 

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 

El primer pas cap a la victòria es troba en 
l'obediència 

Dll: Ex 15,1; Dm: Pr 11,30  
Dc Lc 21,15 Dj: 1Jn 4,4 Dv: Dn 11,32  

Ds: Zc 4,6 

Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que es realitzar des de Bona 
Llavor. 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, formatgets, oli de gira-sol, brou de carn, o peix, cacao en 
pols per la llet. Propera distribució: 24-5 
16 i17 de maig Campanya Primavera Rebost Solidari voluntaris per recollir aliments, un 
parell d’hores. 
ENS DEMANEN QUE NO PORTEM ROBA FINS NOU AVIS. Gràcies. 

16 i 17 –5 Campanya Rebost 

17-5 Tallers 10h Taller Breu/19h Presentació 

llibre d’ Enric Capó. 

24-5 Rebost/Assaig músics 

25-5 Celebració a Verdi 11h 

31-5 Conferència Redemptor 18h 

7-6 Rebost/ Músics 

8-6 Clausura ED/Dinar/Dia de la família 

15-6 11h Culte d’acció de gràcies. 18h 

Concert de la Coral. 

21-6 Rebost/ Músics 

22-6 Horari d’estiu Culte 11h 

23-6 Revetlla San Joan 

LA PREGUNTA DE L’ED 
MES DE MAIG 

Busquem un home 

Pista2:El Senyor el va ajudar sempre, ell va 

se sempre molt fidel al Senyor, mai es va 

desviar dels seus camins. 

Pista 1: Va començar el servei de Déu molt 

jove, ajudant a un líder de Déu. 

LLIBRERIA 

La Dorcas encara té muntada la parada de 

llibres. Aprofitem aquesta oportunitat. 

FOTOS 
Es busquen fotos dels últims 40 anys.  
Recés Argentona (1978) i d’aquella època de la 
Gestora. 

CELEBRACIÓ VERDI 

El proper  dia 25 de maig a les 11 del mati 
celebrarem amb els germans de l'Església de 
Verdi un culte d’acció de Gràcies al Senyor . 
Aquests germans ens han cuidat durant 9 
anys el piano i ha arribat el moment de 
tornar a casa. Hi anirem tots junts  amb 
autocar. 

FORMACIÓ 
Taller Breu: 17-5 Ètica, Joan Medrano Església 
de Tallers de 10 a 14h 

PRESENTACIÓ LLIBRE 

L’Església Protestant de Barcelona Centre 

(Tallers,26) el proper dia 17 a les 19h 

presentarà el llibre “Per què i per a què soc 

cristià i altres escrits” d’Enric Capó 


