
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   

12 d’octubre//19 d’octubre 
Diaca de torn: Àngela R//Myriam R 

Torn de porta:  Benjamí G//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. 

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: Dijous  20h 
Dijous 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, 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, 
Paquita M, Marta P 
 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 

ANIVERSARIS 
13 Dorcas O, 14 Marta N 

C/Domenech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

12 d’octubre de 2014 

Número 1449 

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! 

Doneu lloança al qui crea la 
lluna i els estels per regular la 
nit perquè és etern el seu amor.           

Sl 136 



1eebs 
El nostre estiu 

Si no heu estat a 

Galicia  mireu d'anar-

hi, és molt bonic, us 

ho recomanem. 

Lluna impressionant des d’Aigua Viva, Pirineu  

lleidatà… Una nit plena d’estels i amb aquesta 

gran lluna. Quines meravelles ha fet el Creador!! 

Esgotador el ritme dels joves. Malaga 

Les meravelles de la creació 

Suissa, gaudint de la natura i la 

bona temperatura. 

Regals q
ue ens fa

 el Senyor 

La vida flueix com els rius i 

ningú pot banyar-se dues 

vegades en una mateixa 

aigua. 

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 

El nostre objectiu és l'excel·lència  

Dll: Is 54,2 Dm: Jb 17,9;  

Dc:Pr 22,1; Dj:Dn 6,4;  

Dv: 2 Co 8,7; Ds: Pr 24,3  

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: 18-10 
Continuem pregant pels serveis de Bona llavor, pels voluntaris/àries i els usuaris tant 
petits com grans. 
Hem començat les classes de conversa dels dimarts i el suport dels dijous. 

12–10 Conferencia ED Lorenzo Gonzalez 

18-10 Rebost/Conferencia regional de la 

Unió de Senyores a la Unida de Terrassa. 

19-10 Actes de celebració 125 aniversari 

24-26 d’octubre Convenció Unida UEBE. 

Tema Edificaré la meva església 

30-10 Inici Cet Clàssic 

31-10 Castanyada 

9-11 Rebost 

21-11 Conversem amb Carod Rovira 

22-11 Rebost 

19-12 Conversem amb Eva Sierra  

La Pregunta de l’ED 

Pregunta mes d’octubre 

Busquem un home 

Pista 2: Amb el permis del rei, va iniciar la 

reconstrucció de Jerusalem. 

Pista 1: Té llibre propi. Va pregar a Déu i 

Déu el va ajudar. 

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!!!! 

FORMACIÓ 
Amb la vocació i passió per ensenyar i 

aprendre el CET ens fa arribar la informació 

del CET Clàssic que s’iniciarà el proper mes 

d’octubre a l’Església del Redemptor 

Torbareu tota la informació al taulell.  

ANIVERSARIS 
Felicitem a:   

L’església de Gràcia de Barcelona (Terol) 

que durant el mes d’octubre celebren amb 

un seguit d’actes els seus 145 anys (Taulell). 

A l’obra social de Nuevo Pacto pels seus 20 

anys de servei i atenció a les persones. 

A la facultat de teologia IBSTE pels seus 40 

anys. 

Desitgem que els Senyor els continuï 

beneint en els ministeris que estant 

desenvolupant. 


