
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 de juny//19 de juny 
Diaca de torn: Àngela R//Myriam R 
Torn de porta: Benjamí G//Ruben R 

Bona Llavor 

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 
Gori, per la Fina germana de l’Amelia, per la Mònica, per la Teresa Q, per la Gina, per la 
Filomena, pel Paco R , pel Dídac, pel pare de l’Anna M 
 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.  
 Pels germans que han sofert una pèrdua, que el Senyor els hi doni la força necessària 
per superar-la.  
 Pel desenvolupament dels ministeris de :  Bona Llavor, l’Escola Dominical, la Coral, les 
senyores, els joves. Pel Creixement de l’església.  
 Pel proper concert de la Coral Al·leluia. 
 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 la tasca del Rebost  
  Per cada nou dia 

Cultes Senyores 

Diumenge a les 20h 

HORARI D’ESTIU 11h 

del 26 de juny al 19 de setembre 

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

Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;  

ANIVERSARIS 
13 Andreu E C// 16 M Antònia P 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

12 de juny de 2016 

Número 1536 

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! 

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806  

 

Ec 3,6 



TU ETS ESPECIAL D. Orengo 

“Tú eres especial” és el títol d’un 

exquisit conte escrit per en Max Lucado 

que ha publicat la editorial Unilit amb 

il·lustracions d’en Sergio Martínez i que 

ara també podeu trobar a la nostra 

Biblioteca. 

Aquest conte va caure a les meves 

mans quan feia una tria de llibres en 

ocasió de la darrera diada del Llibre. 

En veure qui era l’autor, ja vaig tenir 

clar que podia ser una bona opció per 

als més menuts. Un cop passada la 

diada i repassar els llibres que hauria 

de tornar a la llibreria, me vaig trobar 

llegint-lo sencer i decidint que era una 

petita joia que devia estar a la nostra 

Biblioteca. 

“Tu eres especial” és una història senzilla acompanyada de simpàtiques 

il·lustracions que la fan ideal per a llegir-se-la als més menuts i també com a 

llibre per als petits que s’hi inicien en la lectura. No obstant, l’ensenyament 

d’aquesta història és útil per a qualsevol edat i per a qualsevol època. A més, és 

un conte que es pot llegir a qualsevol nen (no només als fills de creients) perquè, 

si bé nosaltres podem reconèixer Déu com l’artesà del conte, no s’anomena Déu 

enlloc. 

D’altre banda, l’ensenyament que hi trobem és molt bàsic però no està de més 

que de tant en tant hi pensem. I és que ens recorda que cada un de nosaltres som 

especials i importants per a Déu, perquè Déu ens ha creat i ens estima. Per tant, 

el què els altres pensin de nosaltres no ens ha d’entristir ni acovardir fins l’extrem 

d’anular-nos. D’altre banda, si reconeixem que el què pensen els altres de 

nosaltres ens pot afectar negativament, també hauríem de ser molt curosos abans 

de fer valoracions dels altres, en especial d’aquells que poden ser més dèbils. I el 

més important, recorda que Déu sempre està esperant que ens apropem a Ell, i 

que només quan ho fem diàriament trobem la pau i les forces que necessitem per 

a seguir endavant i enfrontar-nos al món. 

Arriba l’estiu un temps magnífic per llegir. Aprofitem la llibreria i la biblioteca 

per preparar les lectures d’aquest estiu.  

 AGENDA  CONCURS ED 

Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i 
acompanyament de  persones que ens necessiten. Pel rebost : Llaunes de 
sardines, formatge en porcions capsa o bossa, xocolata en pols  i oli de 
girasol, i brou 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. Propera distribució: 11-6 

13-6 CET 3a sessió amb en Jaume Triginé. 

a la 1eebs de 10,15 a 13,30.  

19-6 TV3 Néixer de Nou a les 9,40//11h 

Clausura ED.// Culte-Concert de  la Coral 

Al·leluia Qui cuida el teu cor?. Coral 

Al·leluia. 18h 

23-6 Trobada de San Joan  

25-6 Rebost 

26-6 Inici horari d’estiu. Culte 11h 

3-7 Assemblea d’església a les 12,30 

LECTURES BÍBLIQUES  

Claus per una vida sàvia. 
Dll: Sospita d’allò que és popular. Mt7,13-14/ Llc 13,23-24 ;  

Dm: Compren que el mal neix del cor. Mt 15,10.20 ;  
Dc: Entén que els fruits venen pel compromís. Mt 7,15-20 ;  
Dj: Adona’t que els teus actes mostren Jesús. Mt 7,21-23 ; 

Dv: Cuida't i recorda qui diu ser. Llc 16,14-15 ;  
Dss: Accepta l’autoritat del Senyor. Mt 20,20-28  

No oblidis prendre les vitamines diàries!!! 

CLASSIFICACIÓ FINAL 
Família Orengo 62 

Marta S 60  
Roc  O 54; Joan O 54  

Paco R 42  
   Júlia C 22 

Tota la 
informació  al  

tauler d’anuncis. 

PER UN BON ESTIU MIREU LA 
INFORMACIÓ que està arribant  de 
campaments i activitats. 

ALTA 
La nostra germana Maria Gisela Ocampo, 
membre de l’Església Baptista de 
Manantial de Vida de Ituzaingo Corrientes 
Argentina, ha demanat l’alta de 
membresia a la nostra esglesia per 
trasllat. 

TRASPÀS  

El nostre estimat germà Ramon Carbonell, 
el passat dia 10  va passar a la presència 
del Senyor. Aquest mati hem celebrat la 
cerimònia de comiat. Donem gràcies al 
Senyor per la seva vida i ministeri  
al servei del Crist i preguem  
per la seva família.  

NIT DE SANT JOAN 

El dia 23 de juny a la nit i aprofitant la revetlla 
com excusa ens trobarem per sopar plegats, 
gaudint de les habilitats culinàries, la 
companyonia i l’amor que ens tenim. 


