
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   

7 de febrer//14 de febrer  
Diaca de torn: David R//Xavier N 
Torn de porta: Benjamí G//Rubèn R 

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:  

L’Estel:   

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  la Mercè 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 la Sara germana 

de la Raquel, per la Rosa cunyada de la Lydia G, per la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina,  

la Isabel i el José ; pel Pere P, pel Gori, per la Fina germana de l’Amelia, per la Mònica, 

pel Jordi V,  per la Teresa Q, per l’Olga P, per L’Emilia mare de l’Elisabet B, per en 

Ramon C, per la Gina, pel tiet de Dani Prz. 

 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.  

 Pel desenvolupament dels ministeris de :  Bona Llavor, l’Escola Dominical, la Coral, les 

senyores, els joves. Pel Creixement de l’església. Per la reunió de febrer. 

 Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli,  per les persones que no 

poden expressar-se amb llibertat.  Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de 

guerra i violència. 

 Per cada nou dia 

Cultes Senyores 

Diumenge a les 20h 

ANIVERSARIS 
10 Concha; 12 Albert M 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

7de febrer de 2016 

Número 1518 

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! 

la vida per a mi no té 
cap valor, mentre 
acabi la meva carrera 
i compleixi el servei 
que he rebut del 
Senyor Jesús,  

Tanmateix,  

donant testimoniatge de l'evangeli 
de la gràcia de Déu. 

Fets 20,24 



Anna Martínez REFLEXIÓ Llc 1,26-38; Mt 1,18-25 

Em meravella com tant Maria com Josep van acceptar l’encàrrec de ser pares “físics” de 
Jesús. Se’m fa molt difícil pensar què van sentir i què van viure davant d’aquesta noticia 
tots dos: 
Maria, que estava “ promesa” amb Josep va rebre la visita d’un àngel, que li diu que 
tindrà un fill, fill de Déu. No devia ser fàcil, ser una dona embarassada, que no t’havies 
casat o, al menys no vivies amb el teu marit. Recordem que aquella era una societat 
masclista, en que la dona tenia un paper poc important socialment i on , tenir un fill 
fora del matrimoni, era perseguit, jutjat i condemnat greument. Maria, però no s’ho va 
plantejar, va acceptar al moment, l’encàrrec que li feien: Llc 1,38 “hágase conmigo 
confome a tu palabra” 
No va preguntar, no va qüestionar, no va negociar, no va fer un anàlisi estratègic de la 
situació. Es va rendir. 
Josep, va tenir una resposta similar. També un àngel se li va presentar i li va dir que no 
rebutgés a la seva dona, que ja estava embarassada i no era d’ell, sinó que era el fill 
de Déu. Josep no va respondre, només va fer el que se li encomanava: acceptar a la 
seva dona, embarassada i al fill de Déu, que ella portava al seu ventre. Segur que per 
ell tampoc deuria ser fàcil: i si algú s’assabentava de que ella estava embarassada i 
sabia que no era d’ell? Com es deuria sentir com a home, si els seus veïns ho sabien? 
Si pensaven que la Maria havia estat amb un altre? No s’ho va plantejar: va fer, va 
obeir, es va rendir. 
Tots dos es van rendir a l’evidència de que era el mateix Senyor qui,  mitjançant un 
àngel, els hi parlava i els hi donava les directrius d‘allò que havien de fer. 
Jo de vegades penso que fora millor que Déu m’enviés un àngel i hem digués què haig 
de fer, i unes altres vegades, rebutjo aquesta idea perquè penso que, al contrari del que 
van fer ells, pensaria que m’estic tornant boja o que el meu nivell d’ansietat havia pujat 
a màxims històrics. 
És només la gràcia de Déu la ens permet rendir-nos a ell i obeir en allò que ens mana. 
Només la seva gràcia pot fer que la nostra voluntat humana quedi truncada i sigui la 
voluntat del Senyor la que es faci en la nostra vida.  És la seva gràcia la que fa que ens 
rendim a ell per amor, per amor a un Pare i per la necessitat d’un Salvador. Un amor 
de nosaltres a Ell, però sobre tot per un amor d’ell a nosaltres. 
Quan el Senyor ens crida a seguir-lo ho fa de manera radical, no hi ha mitges tintes: 
Mt, 16, 24-25: ens crida a perdre la nostra vida per seguir-lo a ell, Llc 9,59-60: ens 
crida a oblidar tot el que deixem enrere i seguir-lo 
El pare de l’Agnes Gonxha Bojaxhius va morir quan ella tenia 9 anys. Als dotze anys, 
l’Agenes es va sentir cridada a una vida religiosa. Tot  i que la seva mare estava en 
contra de la idea de que la seva filla deixés casa seva a Macedònia per servir a la Índia, 
finalment, va entendre la crida de Déu i li va donar a l’Agnes un consell: “posa la teva 
mà en la seva mà i camina  només amb Ell”. Aquest encàrrec marcaria la seva vida la 
resta dels seus dies. Agnes, més coneguda com la Mare Teresa, va morir a l’edat de 
vuitanta-set anys. Els seus esforços havien produït fruit en més de 130 països, inclosa 
una xarxa de 600 albergs, orfenats, hospicis per cuidar malalts de la SIDA, clíniques de 
leprosos, etc. Una enquesta de Gallup al 1999 la va col·locar en el primer lloc de la 
llista de les persones més admirades del segle XX.” 

 AGENDA  DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BÍBLIQUES 

La pregunta de l’ED 

14-2 Inici dels estudis  a l’ED amb en Jaume 

Triginé 

20-2 Rebost  

21-2Culte de la tarda amb la  participació d’en 

Lorenzo Gonzalez 

RESPOSTA MES DE GENER 
La regió era: La dels gadarens 

PREGUNTA MES DE FEBRER 
Busquem un home 

Pista 2: Els seus germans el van foragitar 
perquè  no heretés. 
Pista 1: Era un guerrer molt valent. Fill 
d’una ramera. 

Aquesta setmana ens situarem a 1de Corintis 
Dll: Només tenim un fonament; 3,11-17  
Dm: Mireu que ningú us enganyi; 4,1-5 
Dc: No oblidem que som d’Ell; 6,12-20 

Dj: Atenció amb els ídols; 8,1-8  
Dv: Som guanyadors d'ànimes; 9,19-21 

Ds: Tots som necessaris;12,13-25 

Pel rebost necessitem: Llaunes de 
sardines, tonyina, formatge, xocolata en 
pols  i oli de girasol per completar els 
lots. Pel suport educatiu persones que 
puguin dedicar el seu temps. Gràcies per 
la vostra col·laboració, recolzament i 
suport en oració que tant necessitem per 
continuar realitzant aquest ministeri en  
quests moments tant complicats per a 
moltes persones. Propera distribució: 20-2 

Estudis ED 

El diumenge 14 de febrer iniciarem les 4 
sessions d’estudi que portarà en Jaume 
Triginé. Ens parlarà sobre l’Espiritualitat, 
la seva evolució, expressió i com aquesta 
espiritualitat es pot viure. També ens 
introduirà alguns conceptes sobre 
intel·ligència espiritual. 

ALTA 
En Ramón ja està a casa. Continuem 
pregant per ell i la seva família.   

La seva gràcia i el seu amor, són sens dubtes els grans motors que ens permeten 
rendir-nos a ell. Sense aquesta benzina, seria impossible que deixéssim enrere les 
nostres preferències i la manera en que faríem les coses. Quan pensem en rendició, 
pensem en les pel·lícules bèl·liques, en un exèrcit que es rendeix,  humiliat i fet pres per 
l’exèrcit guanyador però quan nosaltres ens rendim a Déu, realment som els 
guanyadors perquè reconeixem de la nostra necessitat de Déu, perquè reconeixem que 
tenim un pare que vetlla per nosaltres, que sap més que nosaltres i que té un pla per 
nosaltres, que és millor que qualsevol dels que nosaltres haguem previst, perquè 
aquest pla, pertany al pla de Déu per els seus fills per ser portadors de les bones noves 
arreu del món.  
Així que quan pensem que estem rendits al Senyor, no pensem que hem “perdut la 
batalla” sinó que pensem que estem lluitant una batalla que ha estat dissenyada per el 
Senyor que és el gran estratega i que formem part d’una estratègia a la que he estat 
cridats per portar esperança de vida i certesa d’amor a aquells que encara no saben 
que, si es rendeixen, poden ser anomenats fills de Déu per el mateix pare creador. Així 
doncs, rendim-nos totalment, obeïm, acceptem. 
 Lliurem-lo els nostres pensaments, els nostres desitjos, les nostres angoixes perquè Ell 
treballi en la nostra vida i faci de nosaltres testimonis vius del seu amor i del seu 
sacrifici per nosaltres. Rendim-nos a Ell, per guanyar la batalla amb ell. ( Fets. 20, 24) 


