
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’abril//19 d’abril 
Diaca de torn:  Myriam R//Francesc A 
Torn de porta: Ruben R//Joan F 

Bona Llavor 

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

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, pel Gori, per la Fina 
germana de l’Amelia, per la Núria M, 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 les famílies que aquests dies han perdut a persones estimades. 
 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! 

12 d’abril de 2015 

Número 1475 

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! 



LECTURES BÍBLIQUES 
Per la setmana que bé preparem el llibre de Abdies. Un sol capítol per 

pensar i meditar. 

Durant el mes d’abril posem la Mirada més enllà per:  

SERVIR, Compartir, Ajudar, Ofrenar, Comprometre’s 

Salm 100: 1-2  Aclameu al Senyor tota la terra, serviu al 
Senyor amb alegria, veniu joiosos a la seva presència ! 

Marc 10:45   Perquè tampoc el Fill de l’Home no ha 
vingut a fer-se servir, sinó a servir i a donar la seva vida 
en rescat per a molts. 

Ajuda’m Senyor a agafar compromís amb les teves coses, 
a dins de l’església i a fora. No facis que defugi la meva 
responsabilitat. 

Que la meva ofrena sigui generosa i agradable a Tu.  

 

 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: 15-4 

15-4 Rebost 

17-4 Conversem amb la música 

evangèlica a les 20h. 

25-4 Rebost 

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 

Si hi vols anar amb autocar, parla 

amb el pastor. 

La Pregunta de l’ED 
Pregunta mes d’abril 

Busquem un paràbola  
Pista2:  Déu li va dir  que proposes un 
enigma. 
Pista 1:  Es troba a l’Antic testament, Déu la 
va encarregar a un profeta qye la digués al 
poble d’Israel 

CONVERSEM 

El proper 17 d’abril a les 20h i en el 
marc  de Conversem hem organitzat 
una vetllada musical en el que hi 
participaran diversos músics evangèlics 
i en el que podrem gaudir de la nostra 
música interpreta de formes diverses i 
amb instruments diferents. Aquest acte 
està inclòs en els 
Actes de la VI Jornada de portes 
obertes als centres de culte de Sabadell  


