
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   

1 de març// 8 de març 
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  

Diumenge: Escola Dominical 11h 
      Culte d’adoració 18h  
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 i la seva esposa Roser, 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,  la Isabel i el José ; pel Pere P, Paquita M,  pel Gori, 
per la Fina germana de l’Amelia, per la Teresa N, per la Mònica. 
 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..). Operació Andrés 
 Pels ministeris de Bona Llavor. Per l’Escola Dominical i els seus mestres. Pel 
Creixement de l’església. 
 Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli i per les persones 
que no poden expressar-se amb llibertat. 
 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! 

1 de març de 2015 

Número 1469 

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806  

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! 

 

Rm 10,17 



Aquest mes posem la mirada més enllà per: 

ESCOLTAR, Discernir 

Salm 85:8   Vaig a escoltar el que ha de dir el Senyor: Déu, ben cert, 

promet la pau al seu poble i als seus fidels, perquè no tornin a ser tant 

inconseqüents. 

Hebreus 2:1  Per tant, cal que posem una total atenció a tot allò que hem 

escoltat, sinó volem anar a la deriva. 

Ajuda’m, Senyor, a saber escoltar aquell germà que em parla. A fer silenci. 

A posar-me dintre la seva pell i fer meus els seus problemes i les seves 

alegries. 

Ajuda’m Senyor a prestar atenció i no despistar-me quan hi hagi la 

predicació de la Teva Paraula. 

Avui el diàleg no és un luxe o una qüestió secundària. La ubiqüitat de la 

ciència i de les tecnologies modernes dels mercats mundials, de les 

organitzacions internacionals i de corporacions transnacionals, així com les 

innombrables migracions de treballadors i la fugida de refugiats, per no 

parlar dels turistes, fa de la trobada entre cultures i religions quelcom 

inevitable i, al mateix temps, indispensable. 

El diàleg entre cultures exigeix no només el respecte mutu, sinó també un 

mínim de coneixement mutu, que no és possible sense la simpatia i amor. 

La pau no serà mai possible sense el coneixement de l’altre. 

Sense diàleg l’ésser humà s’asfixia i les religions s’anquilosen. 

Una part fonamental del diàleg és l’escolta, l’escolta activa, el voler saber 

,conèixer i comprendre el que amb vol dir l’altre, encara que en ocasions jo no ho 

comparteixi tot fil per randa. Aquest mes posem la mirada més enllà per escoltar, 

escoltar el que em diu el Senyor per la meva vida, però també escoltar els que 

m’envolten. Per sentir i entendre la veu  dels meus germans. 

 El dia que vàrem participar  de la trobada amb motiu del dia Mundial de 

l’Harmonia interconfessional en el programa hi havia unes paraules d’en Raimon 

Paniker (1918-2010) que parlaven de diàleg i que avui us comparteixo. 

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que es realitzar des 
de Bona Llavor. Necessitem: Llaunes de sardines formatgets i oli. 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: 14/3 

8-3 Dia de la Bíblia 

13-3 Conferència Samuel Escobar. La 

Missió de l’Església davant dels 

desafiaments d’avui 

14-3 /28-3 Rebost 

18-3 Rebost 18 

31-3 Culte Unit Setmana Santa SBD. 

1eebs, a les 20h 

La Pregunta de l’ED 

Pregunta mes de febrer 

Tornem a buscar un home 

Pista 1: Va viure en temps del rei Darius 

Pista 2: Era un profeta que va tenir 

revelacions del Senyor 

Pista 3: Va tenir 8 visions 

Pista 4: És un dels anomenats profetes 

menors 

Continuem amb profeta JOEL. El text és molt breu llegiu-lo tot i apunteu allò 

que us sembli interessant per compartir a les vostres classes 

Dll: Jl 3,1-3; Dm: Jl 3,4-8; Dc: Jl 3,9-12; Dj:Jl 3,13-16; 

Dv: Jl 3,17-18; Ds:Jl 3,19-21; 

LECTURES BÍBLIQUES 

FESTIVAL DE L’ESPERANÇA 

Els dies 1 i 2 de maig es realitzarà a 

Barcelona el Festival de l’Esperança 

al Palau Sant Jordi. Informació 

penjada al taulell o a la Web: 

http://www.festivalesperanza.org/index.php 

Curso Vida cristiana i testimoni: 

Centre Familiar Cristiano: 
 c/ Colombia,6; 2-3, 9-3, 36-3, a 
les 19,30 
EB Castellarnau: c/Luther King, 75: 
6-3,13-3,20-3 a les 19,30 

DIA DE LA BÍBLIA 

El diumenge 8 de març celebrarem el 
dia de la Bíblia i en farem un 
exposició. Tots els vulgueu col·laborar 
parleu amb el pastor.  

TRASPÀS 
El 26-2 va passar a la presència del 
Senyor Lilly Artola, esposa i 
companya en la ministri de Samuel 
Escobar, donem el nostre condol a la  
tota la seva família. 


