
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   

19 d’abril// 26 d’abril 
Diaca de torn:  Francesc A//David R 
Torn de porta: Joan F//Benjamí G 

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 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 

ANIVERSARIS 
21 Amelia M 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

19 d’abril de 2015 

Número 1476 

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! 

Jn 15,13 



Era la vigília de la festa de la Pasqua. Jesús, conscient que ja havia arribat 

l'hora de deixar aquest món i anar al Pare, ell, que havia estimat els seus 

que eren al món, els estimà al màxim. (v. 1). L'amor és una cosa fàcil de 

fingir. Les persones ens diuen sovint que ens estimen, i poden ser molt 

convincents. Però , lamentablement, ens adonem que aquestes paraules són 

sovint buides, i ens quedem esperant un amor més profund i més autèntic. 

Durant la seva última celebració de la Pasqua, la mateixa nit que Ell sabia 

que anava a ser arrestat, Jesús va fer una cosa sorprenen:  va agafar una 

tovallola i es va inclinar per rentar els peus dels seus deixebles. En la  cultura 

del poble jueu, on portar sandàlies era el normal, només l'esclau més humil 

realitzava aquesta desagradable tasca. Però ara Jesús, el seu Mestre i 

Messies els estava rentant la pols, la brutícia, i pitjor encara, els peus. Molt 

aviat la seva sang perfecta i innocent els rentaria també la brutícia dels seus 

pecats. Un amor d'aquesta profunditat és difícil d'entendre. Qui és capaç 

d'entendre realment la humilitat divina? El sacrifici diví? Va ser la 

misericòrdia de Déu donant evidències de si mateixa. 

PREGUNTES PER REFLEXIONAR 

1. L'amor dels pares és tendre; l'amor de parella és romàntic; l'amor dels 

amics és recíproc. Jesús modela aquí un amor sacrificial i humil. ¿De quina 

manera aquest amor és diferent als altres tipus d'amor? 

2. Una cosa és ser humiliat per algú,  però una altra de ben diferent és 

humiliar-te davant d'una persona. Alguna vegada has estimat a algú que no 

ho mereixés? .– Has estat temptat a no seguir-ho fent? Què et diu això sobre 

l'acte de Jesús de rentar els peus dels deixebles? De quina manera t’ anima 

el seu exemple? 3. Déu es va humiliar a si mateix, primer en fer-se home, i 

després, en sotmetre's a burles, cops i a la crucifixió. Com respons al seu 

sacrifici? Com respons al seu amor per tu? 

JESÚS RENTA ELS PEUS DELS SEUS DEIXEBLES 

Reflexions cristianes Jn 13, 1-17 

Es busquen famílies que puguin acollir els membres del cor 
Gloria, la nit del 17 de maig. Parleu amb l’Anna M. 

 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: 25-4 

20-4 Cet reciclatge; La gestió dels conflictes 

a través de la mediació per Jaume Triginé 

10,15 a la 1eebs  

21 al 25 del 4 Jornades Bíblia i cultura 

Cerdanyola 

25-4 Rebost 

1i2 del 5 Festival de l’esperança 

9-5 i 23-5 Rebost 

10-5 Conferencia ED– Doris Moreno// Dia 

de la Família 

16-5 Coral Glòria 

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 

LECTURES BÍBLIQUES 
Un nou llibre per la setmana vinent 
Jonàs. Quatre  capítols d’un llibre 
profètic, que ens explica la història 
d’un profeta desobedient. 

Pregunta mes d’abril 
Busquem un paràbola  

Pista 3: Parla de dos ocells i  un 
arbre o planta, també hi ha la 
interpretació al mateix capítol. 
Pista2:  Déu li va dir  que proposes 
un enigma. 
Pista 1:  Es troba a l’Antic testament, 
Déu la va encarregar a un profeta 
que la digués al poble d’Israel 

Classificació 
Família Orengo: 24 

Joan O: 26 
Roc O: 26 
Paco R: 22 

LLIBRERIA 
Feu les vostre comendes pel dia del 
llibre a la Dorcas. Recordeu que té 
material interessant per poder 
regalar als nostres familiars i amics.  

INTERVENCIÓ 

El passat dimarts va ser intervinguda 
la Rosa cunyada de la Lydia i el Jordi. 
Donem gràcies al Senyor perquè tot 
ha anat bé i continuem pregant per la 
seva recuperació. 
 

Les activitats habituals   
del dijous  dia 23,  
no es celebraran. 


