
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   

3 de juliol//10 de juliol 
Diaca de torn: Francesc A//David R 
Torn de porta: Joan F//Benjamí G 

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 

Suport educatiu i Conversa: Vacances d’estiu 

Diumenge: Culte d’adoració 11h 
 Escola Dominical: Fins el setembre 
Dijous: Culte d’oració. Fins el setembre 

Vacances d’estiu. 

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 

Fins el mes de 

setembre 

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 
7 Maruja M// 8 Adrià 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

3 de juliol de 2016 

Número 1539 

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  

Aclama, cel, i 

exulta terra! 

Esclateu de joia, 

muntanyes!  

Perquè el Senyor 

ha consolat el seu 

poble i es 

compadirà dels 

seus 
Is 49,13 



DÉU ENS ENVIA ALÈ I CONSOL  
Devocionals cristians  

Segurament penses que Pau era massa madur espiritualment per sentir-se 

decaigut; però no és veritat. L'apòstol per antonomàsia i dirigent de 

l'església va patir desànim, tensió, inquietuds, i fins por. "Quan vam arribar 

a Macedònia, el nostre cos no va tenir cap descans, sinó que ens vam veure 

assetjats per tot arreu; conflictes per fora, temors per dins "(2 Corintis 7, 5). 

Llavors, ¿on acudim per reposar les nostres forces en temps d'aflicció? 

Considerem algunes de les formes en les que Déu ens envia alè i consol:  

1) Ens encoratja amb la seva presència: "... Déu nostre Pare, el qual ens va 

estimar i ens va donar consolació eterna i bona esperança per gràcia, 

conforti els vostres cors i us confirmi en tota bona paraula i obra" (2 

Tessalonicencs 2,16-17). La naturalesa de Déu és estar amb nosaltres, i 

donar-nos consol quan estem emocionalment destrossats (Salm 147,3), en 

abatuts (Mateu 5,4), aclaparats (Salm 154,14), preocupats (Isaïes 41,10) o 

malalts (Salm 41,3). Però cal que reconeguem La seva presència i acceptem 

el seu consol.  

2) Ens encoratja amb la seva Paraula: "Recorda la paraula donada al teu 

servent, en la qual m'has fet esperar. Ella és el meu consol en la meva 

aflicció, perquè el teu dit m'ha vivificat "(Salm 119, 49-50).  

3) Ens encoratja per mitjà de l'oració: "El dia que vaig clamar, em vas 

respondre; vas donar la força al vigor de la meva ànima "(Salm 138, 3).  

4) Ens encoratja per mitjà de bons amics cristians. Escriu Pau: "... Ens va 

consolar amb la vinguda de Tito" (2 Corintis 7,6). Així que, la propera 

vegada que et sentis decaigut i deprimit, analitza aquestes 4 formes en què 

Déu tractarà d'aixecar-te i no les deixis passar.  

La Bíblia anomena l'Esperit Sant de: "Consolador" i algunes de les seves 

funcions són exactament aquestes: Aixecar-te, animar-te, i consolar-te 

enmig de la tribulació.  

 

 AGENDA  

Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i 
acompanyament de  persones que ens necessiten. Gràcies per la 
vostra col·laboració, recolzament i suport en oració. El mes de 
setembre començarem a  treballar amb l’equip de suport, necessitem 
persones joves o grans que vulguin col·laborar en aquest misteri 
d’ajut i acompanyament als nens i nenes que venen. 
Propera distribució: 6-7 

9-7 Rebost 

10-7  Concert Coral Safari. Unida de 

Terrassa a les 18h 

6-7  Dispositiu estiu 18h 

20-7 Dispositiu estiu 18h 

23-7 Rebost 

6-8  Rebost 

1-9 Dispositiu estiu 18h 

LECTURES BÍBLIQUES  

Aquesta setmana reflexionarem sobre  
LA CRÍTICA 
Dll Pr 15,1-2 
Dm Mt 5,11-12 
Dc Ll 3,12-14 
Dj Ll 6,34-35 
Dv 1 Pe 3,13-15 
Dss Ll 7,37-38 
No oblidis prendre les vitamines diàries!!! 

INGRÉS 

El passat diumenge va ser ingressat el 

nostre germà Gori, gràcies al Senyor 

es va recuperant adequadament. 

Hospital Tauli habitació 546 

També ha passat per quiròfan en 

Dídac. Tot ha anat bé i en donem 

gràcies a Déu. Ja ha tornat a casa. 

CIMERA DE LIDERATGE 
La plana web de la Cimera de 

lideratge en valors 2016 ja esta 

operativa. 

La Cimera és realitzarà els dies 4 i 5 

de Novembre a l'Església Unida de 

Terrassa.  www.global-leadership.es 

CONCERT 
El proper dei 10 de juliol a 

l'Església Unida de Terrassa 

s’oferirà un concert de la Coral 

Safari, cor de nens i nenes 

d’Uganda, un concert que no ens 

deixarà indiferents i on tots 

podem donar i rebre. 


