
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   

18 de setembre//25 de setembre 
Diaca de torn: Xavier N//Àngela 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: Escola Dominical 11h 
                  Culte d’adoració 18h  
Dijous:       Culte d’oració. 20h 

Dijous a les 18h 

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 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 Mònica, per la Teresa Q, per la Gina, per la Filomena, pel Paco R , pel Dídac, pel 

pare de l’Anna M, Marta G. 

 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.  

 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 20h 

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

Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;  

ANIVERSARIS 

20 Filomena V, Raquel V 
22 Carme P 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

18 de setembre de 2016 

Número 1550 

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  

El Senyor és just i estima la justícia:  

L’home honrat el veurà cara a cara. Salm: 11,
7  



Durant aquests mesos d’estiu el món que ens envolta ha patit fortes 

sotraguejades. I no només en el sentit figurat, sinó realment el món ha 

tremolat, desenes de morts a Itàlia, les guerres a tres bandes amb milers de 

deportats, accidents de tota mena, persones desaparegudes, pobresa 

creixent, atemptats suïcides, persones degollades i assassinades sense 

miraments en nom de Déu. La por i l’horror campen impunes arreu i la 

població pateix com mai havia patit. Quan un tem per la seva vida, gairebé 

la inestabilitat política i la crisi econòmica són el de menys.  

Dintre d’aquest estat de destrucció i empobriment, alguna cosa bona ha 

d’haver succeït. Durant un parell de setmanes dones i homes de tot el món 

s’han ajuntat fraternalment per realitzar una competició esportiva com son 

els Jocs Olímpics. S’han entrenat a consciència i han combatut en una 

noble i sana lluita. Hem d’evitar parlar dels dopatges, entrenaments 

antinaturals a nens i nenes, alguna actuació antiesportiva i els 

patrioterismes, però en general, la cultura de l’amistat, l’esforç i la 

constància ha prevalgut i el perdedor ha felicitat (amb alguna excepció) al 

triomfador i el que ha guanyat ha tingut un gest d’amistat amb el que ha 

perdut. 

Aquesta cultura la podríem també aplicar a la nostra Escola dominical que 

avui comença una nova singladura. L’amistat que ens uneix als germans 

per tots plegats ajudar-nos a entendre el que Déu vol per a les nostres 

vides. L’esforç que requereix participar amb alegria a les nostres classes i la 

constància que ens ha d’evitar fer caure en el desànim i activar-nos. Aquest 

curs joves i grans tractarem un material que s’anomena “Creer”. Creure és 

la primera passa que hem donat per continuar creixent com a persones i 

com a cristians. A partir d'aquí molts verbs s’aniran afegint: Pensar, meditar, 

pregar amb el cap, estimar, donar-se, aprendre, emocionar-se amb el cor i 

parlar, proclamar, pregar amb la boca, i tot plegat per.... SER. Ser persones 

més plenes de Crist que pensin, actuïn i creguin com a vertaders cristians. 

Ser persones amb una gran capacitat d’ajuda als necessitats. Ser persones 

amb capacitats per proclamar l’Evangeli.   

Crec que aquestes lliçons ens poden ajudar a arribar a aquestes fites, 

aprofitem-les bé i gaudim-ne en el curs que avui comença i que animo a 

participar a tota la comunitat!!! 

Carles Raurell Gaudim del nou curs que avui comença 

 AGENDA  

18-9 GRAN FESTA: Inici Escola Dominical 11h//Culte d’adoració 18h 

22-9 Reunió de Senyores//Culte de pregària 

8-10 Rebost 

20 al 23-10 Convenció UEB Gandia 

22-10 Rebost 

4 i 5-11 Cimera de lideratge 

LECTURES BÍBLIQUES  

Desprès d’aquest temps estival i de vacances el primer tema que us proposem  

és l'agraïment al Senyor. 

Dilluns: 1a Tessalonicencs 5,16-18. 

Dimarts: Salm 50,23. 

Dimecres: Efesis 5,19-20. 

Dijous: Colossencs 1,3-4. 

Divendres: Jaume 1,2-4. 

Dissabte: Salm 100, 4-5. 

No oblidis prendre les vitamines diàries!!! 

Estem arribant el final de l’estiu us continuem  desitjant 

que sigui un temps de moltes benediccions. Si encara no 

heu enviat la vostra imatge d’aquest estiu i un petit 

comentari, l’estem esperant. Compartir amb els germans 

ens enriqueix a tots i a totes comentari.  

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. TENS UN 
PARELL D’HORES A LA SETMANA PER COMPARTIR? El mes de 
setembre començarem a  treballar amb l’equip de suport, 
necessitem persones joves o grans que vulguin col·laborar en 
aquest ministeri d’ajut i acompanyament als nens i nenes que 

venen. Parleu amb l'Àngela o La M Antònia. Propera distribució: 8-10 


