
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   

14 de juny//21 de juny 
Diaca de torn: Àngela R//Myriam R 
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 
el fill d’en Paco R que ha patit un accident, 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 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..).  
 Pel desenvolupament dels ministeris de :  Bona Llavor, l’Escola Dominical, la 
Coral. 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 les famílies de les persones que han perdut éssers estimats. 
 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 
16 M Antònia;19 Trini C 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

14 de juny de 2015 

Número 1484 

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! 



EL TEU NOM EN ELS MEUS LLAVIS Yolanda Tamayo  

Tots tenim  nom.  

Un nom que ens ha estat donat des del dia en què vam néixer. Podem estar 

més o menys a gust amb el nom que portem, però és aquest al que responem 

quan ens criden. 

Jo era una d'aquelles persones a les que no li agradava el seu nom. 

A la meva família sempre em diuen Yoli, alguns amics em diuen Yolita i 

sempre em presento com Yolanda. 

Fa anys vaig escoltar a Pablo Milanés interpretant una preciosa cançó que va 

composar per a la dona que estimaba, una dona que es deia Yolanda. 

Vaig sentir aquella cançó i des d'aquell precís moment el meu nom va 

començar a agradar-me, tontament em vaig creure posseïdora dels afalacs 

que aquest meravellós cantautor desfullava en la seva cançó. 

Hi situacions que ens emocionen i ens fan veure les coses de manera diferent. 

Trivialitats que ens desentumeixen provocant el desig de valorar una cosa que 

barroerament havíem omès. 

El meu nom en llavis de Pablo Milanés em va semblar preciós. El meu nom en 

llavis del meu estimat em resulta bell, en llavis de la meva filla em provoca 

pessigolles al cor. És el mateix nom però em suscita diferents sensacions 

segons qui el pronuncia. 

Penso i em pregunto: Com sentirà Déu el seu nom en els meus llavis? 

Li resultarà bell, fresc, nou, o simplement li sonarà repetitiu? 

No vull  que de la meva boca surtin  eloqüents i ornamentades paraules que 

només produeixen somnolència. Vull que al pronunciar el seu nom els meus 

llavis s'omplin d'agraïment. Que amb delicada harmonia entoni un vers cada 

vegada que exalti el seu nom. Que el meu cor i la meva  la meva boca és 

fusionin i tots dos acariciïn la mateixa entonació. 

El seu nom, que és ungüent vessat, que és claredat en les tenebres, que és 

calor de llar, que és salvació, que és vida eterna. 

Al ritme del seu nom, els muts van parlar, els coixos saltaven, els cecs veien. 

Vull que Déu escolti com els meus llavis el lloen. Com teixeixen  els mots en  

 AGENDA  DIACONIA BONA LLAVOR  

Continuem amb el treball d’ajut, 

assistència i acompanyament que es 

realitzar des de Bona Llavor. 

Necessitem: Llaunes de sardines i 

tonnyina, formatgets i cola-cao. 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. Gràcies per la vostra 

col·laboració el cap de setmana passat 

en la Recollida pel Rebost. Propera 

distribució: 20-6 

14-6 Excursió ED 

15-6 Seminari: Procés de Mediació per 

Jaume Triginé de 10,15 a 13,15. 1eebs 

21-6 Cloenda ED//Concert  de 

primavera 

20-6 Rebost 

23-6 Revetlla de Sant Joan 

26-6 Dispositiu 2015 18h 

28-6 Inici horari d’estiu 

5-7 Assemblea d'Església, 12,30h 

10-7 Dispositiu 2015 18h 

CONCURS ED 

Classificació final concurs ED 

Família Orengo 46 

Roc Orengo 36 

Joan O 36 

Paco Romero 34 

EL TEU NOM EN ELS MEUS LLAVIS Yolanda Tamayo  

LECTURES BÍBLIQUES 

El descontent és el catalitzador pel canvi. 

Dll: Dt 31,6;Dm Jo 1,9 Dc: 2Re 6,16; Dj: Sl 44,5;  

Dv: Mi 7,7-8; Ds Fl 4,13 

ASSEMBLEA 

El proper 5 de juliol tindrem 
l’assemblea ordinària abans de 
l’estiu. Farem balanç de com estem 
desenvolupant les tasques d’engany i 
parlarem de les inquietuts i neguits 
que tenim en el nostre cor pel que fa 
al Servei al Senyor i a la seva 
comunitat.  

una frase impregnada d'amor, una oració que mostri la identitat d'un cor 

transformat. 

Si la teva vida ha estat transformada per Ell, no et quedis callat, lloa amb la 

teva boca el seu nom: el Senyor, Rei de Reis, Poderós, Elohim, Adonai, Rei de 

Glòria ... 


