
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  

Lloc:  Secretaria. 

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   

14 de setembre// 21 de setembre 
Diaca de torn:  Xavier N//Àngela 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  

Culte d’adoració: Diumenge 11h 

Culte d’oració:  
Fins el mes de setembre 

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 i l’Andreu E,  la Magdalena,  la Marcelina, 
per la Teresa Q, la Isabel i el José G, pel Gregori P, pel Pere P. 
 Per les persones que viuen en situacions de guerra i pels  seus governants. 
 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. 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.  Pel grup organitzador. Capacitat per donar un bon testimoni. 
  Pels ministeris de Bona Llavor. Per l’Escola Dominical i els seus mestres. 
 Per la Llar d’avis de Vilafranca i la Residencia Infantil Emmanuel 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per 
aquests que estem vivim com a congregació. 

Cultes Senyores 

Fins el mes de setembre 

ANIVERSARIS 
16 Jaime R 

20 Filomena V i Raquel V 

C/Domenech i Muntaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

14 de setembre de 2014 

Número 1445 

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! 

I així acumularé una base 

sòlida per el futur que em 

permetrà fer la vida 

veritable.  1Tm 9:19 



Carles Raurell 

Un cop acabat el període de vacances escolars ens disposem a 

començar un nou curs de classes de la nostra escola dominical. Una de 

les claus del nostre aprenentatge és la il·lusió. La il·lusió com  a motor de 

la nostra ment. La il·lusió com a incentiu de les nostres capacitats. La 

il·lusió com a detonant de les nostres habilitats. Em preguntareu que té 

que veure una cosa amb l’altre. Us explico: Quan li preguntes a una 

persona sobre una cosa o un tema que li agrada molt i que coneix amb 

profunditat li brillen els ulls, la cara se li il·lumina, li venen ganes de 

xerrar pels descosits, t’informa al detall...li fa il·lusió. En canvi si no li 

interessa el tema, fa cara d’avorrit, no se’n recorda de res i fa la callada 

per resposta. 

Passa una mica amb la formació dels creients. Si tenim il·lusió per 

aprendre se’ns notarà a la cara. Tindrem més ganes d’estudiar i dominar 

les lliçons que setmana rere setmana se’ns vagin oferint, serem més 

participatius i retindrem més allò que aprenem. Aquest seria un bon 

desig pel proper curs: Afegir una mica més d’il·lusió a l’escola dominical 

i demanar-li al Senyor que ens ajudi a aconseguir-ho. 

Aquest nou curs se’ns presenta amb propostes de futur. Un cop assolida 

la gran victòria de la restauració del nostre temple, no ens hem de 

quedar pas aquí. Hem de continuar endavant. Tenim molts reptes: La 

celebració dels 125 anys de l’església serà el més important als propers 

mesos, i en ell ens hi hem d’abocar per que sigui un èxit i que molta gent 

ens pugui conèixer i pugui conèixer el missatge de Salvació.  Amb el 

lema “Posem la mirada més enllà per...” mes a mes us oferirem diferents 

propostes per millorar la salut de l’església i encarar-la de cara a un 

futur ple de benediccions. Al mes de setembre la proposta serà “Posem la 

mirada més enllà per adorar”. N’hi haurà d’un caire més íntim i 

personal, altres més relacionats amb la comunitat i d’altres amb una 

vocació clarament evangelitzadora. Tots ells seran bons per a nosaltres, 

per a la nostra església i pels qui ens envolten. 

Posem-li il·lusió al nostre futur !! 

Benvinguts al nou curs de l’Escola dominical 
 

NOU CURS 

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 

Tota la creació té un ordre establer per 
multiplicar-se i arribar a ser més. 
D’aquesta manera també els nostres 
objectius estan dins d’aquest ordre. 

Dll: Sl 38,9 Dm: Pr 13,4;  
Dc: Is 55,11;Dj:Lm 3,25;  

Dv: Mc 11,24; Ds: He 11,6  

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. Propera distribució: 20-9 
Continuem pregant pels serveis de Bona llavor, pels voluntaris/àries i els usuaris tant 
petits com grans. 
Busquem voluntaris/es pel suport. Parleu amb L'Àngela o M. Antònia. 
Aquesta setmana s’ha realitzat el Casal amb una bona participació d’infants. 
Agraïm tots els voluntaris que han treballat de valent per desenvolupar l’activitat 

14-9 Inici Escola dominical i Culte a la 

tarda 

18-9 Reunió de senyores i culte de 

pregària. 

20-9 Actes a Caldes/ Rebost 

26-28 del 9 Recer jove Els Estanys 

4-10 Rebost 

19-10 Actes de celebració 125 aniversari 

24-26 d’octubre Convenció Unida UEBE 

COMPARTIM 

RECORDANT EL LLEGAT 
Dissabte 20 de setembre els amics d’en 
George Lawrence han organitzat una sèrie 
d’actes a Caldes de Montbui.  
10, 30 Ruta George Lawrence: Visita als llocs 
on es va desenvolupar la seva tasca 
12h Circuit Ternal. Visita guiada 
17h Cementiri de Caldes de Montbui. Acte 
recordatori  
Informació completa al  taulell d’anuncis. 

Segur que durant aquest temps d’estiu heu fet 
fotos. 
Us demanaria que compartíssiu una foto i 
possessiu un petit comentari. MOLTES 
GRÀCIES 

La Pregunta de l’ED 
Comencem a escalfar motors, aquí van les 

dues primeres pistes. 

Busquem un home       

Pista 1 Un home de la tribu de Judà, va 

desobeir al Senyor violant un pacte que Déu 

els havia fet. 

Pista 2:Per la seva culpa van perdre una 

batalla important, Déu els va abandonar. 

Us animen a participar i o podeu fer 

individualment , en família, en grup, per 

classes... o la fórmula que us sembli més 

convenient. És molt enriquidor, prova-ho, 

val la pena!!!! 


