
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   

2 de novembre// 9 de novembre 
Diaca de torn: Myriam R//Francesc A 

Torn de porta: Joan F//Benjamí G 

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 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

2 de novembre de 2014 

Número 1452 

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! 

Sl 133,1 



M A 
Som Església!.  

La nostra comunitat forma part d’aquest gran grup de persones que tenen 

el privilegi de posar les mans al servei  del coneixement del Regne de Déu. 

La paraula de Déu ens ofereix els principis necessaris  perquè l’església 

sigui saludable, conductora i transmissora de salut espiritual i emocional. 

Hem d’estar oberts al servei, ocupats parlant de Jesús i celebrant junts en 

Comunitat. 

Però bàsicament són un grup de persones diferents i diverses. Homes, 

dones, gents gran, de mitjana edats,  joves, infants, d’entorns culturals molt 

variats, amb opinions molt diverses, però junts tenim  una missió concreta. 

És fonamental pel nostre desenvolupament buscar espais que generin 

confiança els uns amb els altres, que puguem intercanviar experiències , 

que creem  vincles interpersonals de manera que les relacions que 

s’estableixin siguin estables i continuades, cosa que contribueixin al 

benestar de tots i totes. 

El nostre entorn canvia i ens hem d’adaptar a les noves situacions, no ens 

ha de fer por sortir de la nostra zona de confort, hem de vèncer la por junts 

i activament, aprenent a gestionar aquest canvis. Estant arrelats a la 

Paraula i en contacte permanent en Déu serem capaços de dissenyar el 

camí en el que les persones siguin la prioritat. 

Hem d’estar presents en el nostre entorn fent visibles les paraules i l’obra 

de Jesús perquè sabem que Ell és l’element vivificador, renovador, 

transformador i enzim de salvació. 

Com a comunitat, necessitem espais de trobada, reflexió, de comunicació, 

per poder desenvolupar la feina que com a grup tenim encomanada. La 

missió és de Déu, però ens demana obediència integral a la veritat 

transformadora de Déu i ens invita a una relació continua i profunda amb 

Ell. 

Som creients i ens sentim fills de Déu, tenim una tasca a desenvolupar. 

Sentim i busquem la necessitat d’estar els germans junts: adorant, 

proclamant, formant-nos, servint als altres i gaudint de la companyia de 

tots els germans. Aprofitem tots els moments i espais de trobada que tenim 

i fem de la nostra petita comunitat eclesial, una gran església saludable. 

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 

Examina bé de vols escapar. No ets 
pressa de ningú. El Senyor és el teu 

defensor. 
Dll: Dt 31,6; Dm: Is 12,2;  
Dc:Is 41,10; Dj: Rm 8,15;  
Dv: 2Tm 1,7; Ds: 1 Pe 5,7;  

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: 8-11 

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. 

8-11 Cet Clàssic 

31-10 Castanyada 

6-11 al 23-11 Mostra de cinema espiritual 

8-11 Rebost 

14-11 al 29-11 Exposició George Lawrence.  

21-11 Conversem amb Carod Rovira 

22-11 Rebost 

19-12 Conversem amb Eva Sierra  La Pregunta de l’ED 

Resposta mes  d’octubre 

Nehemies 

Pregunta mes de novembre 

Busquem un home 

Pista1: En tota la Bíblia se’l menciona 5 

cops, dos a l’A T i 3 al N T 

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!!!! 

Preparem l’ED del proper 9-11: Un llarg 

camí de retorn a casa. Textos: Esd.1.1-8; 

Neh. 1-2.; Isa. 45.1-6; Hag.1:5-8. Mat. 

5:45. 

FORMACIÓ 
Torbareu tota la informació al taulell.  

Cursos del CET 

Curs oficial de director de temps lliure. 

Organitzat per JPC. 

Curs d’agents antirumors. Places limitades. 

Oranitza ajuntament de SBD. 

ACTIVITATS (Taulell) 
A BCN del 6 al 23 de novembre mostra de 

cineme espiritual amb la col·laboració de la 

Filoteca de Catalunya.  

A Caldes exposició George Lawrence a la 

Biblioteca del 14 al 29 de novembre. 

A SBD Cicle de diàlegs Tot un Món del 5 al 

18 de novembre. 


