
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   

22 de gener// 29 de gener 
Diaca de torn: David R//Xavier N 
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: Inici 6-10-16  

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, la Rosa,  l’Artur,  

l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà,   la Rosa cunyada de la Lydia G,  la Julia 

C i l’Andreu E, la Marcelina,  la Isabel i el José; el Gori i la Feli,  la Mònica, la Teresa Q, la Gina, 

Paco R  i Roser, Miriam S (Lleida),  la Maria (àvia d’en Joan ),la Fina, la Maria Cs. 

 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.  
 Agrair el Senyor les persones que han desenvolupat els ministeris aquest any i 
demanar que ens ajudi a servir-lo, sempre en tot moment, i que tots puguem dir 
“aquí em tens Senyor”.  
 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 les persones que viuen la destrucció i la pèrdua. 
Per no perdre l’esperança en que un dia tota la humanitat reconeixerà que Déu és la font 
del seu amor. 
Per cada nou dia 

Cultes Senyores 

Diumenge 20h 

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

Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;  

ANIVERSARIS 

22 Julia C, 25 Josué R,  

28 Claudi   

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

22 de gener de 2017 

Número 1567 

D’on vindrà el meu ajut? 

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 meu ajut ve del Senyor, 

que ha fet el cel i la terra. Sl 121,1-2 



EL LIDERATGE. Apunts d’una conferència. 
Francisco Melero 

El líder i l'auto consciència Hi ha moltes coses que poden ser una amenaça per al 

rendiment d'un líder; coses que el poden limitar o descarrilar-lo de la seva missió. 

En general, podríem dir que són coses externes com tragèdies, situacions no 

planejades o previstes, o coses que estan totalment fora del seu control. Però 

potser el perill o amenaça més gran que ha d’enfrontar un líder és ell mateix. 

Afers interns causats per aquestes experiències externes que d'alguna manera van 

marcar la seva vida i que per alguna raó no les ha enfrontat o solucionat. Tard o 

d'hora aquests assumptes surten a la superfície i poden portar conseqüències 

desastroses. Bill Hybels, en la sessió titulada "L'intangible del lideratge" va parlar 

sobre l'autoconsciència i com pot afectar la vida del líder. Va donar diversos 

exemples de líders que van passar per situacions difícils en la seva infantesa, i 

com aquestes situacions els van marcar i es van convertir en lligams que guiaven 

el seu comportament en forma negativa i destructiva per no resoldre-les i ser 

conscients d'elles. Exemples com el pastor que va tenir un pare abusiu que el 

menyspreava i com a resultat tractava de sobresortir i impressionar als altres per 

tenir un sentit d'acceptació. O la líder que va créixer en una llar plena de 

conflictes i quan les coses en la seva organització es van posar massa tenses i 

conflictives va decidir abandonar la seva feina. No hi ha dubte que vivim a la 

terra dels "ferits", i tots sense excepció hem experimentat coses difícils al llarg de la 

vida, començant des de la infantesa. Estàs conscient de les coses que et van 

marcar negativament? Ja les vas enfrontar i resoldre? Existeixen tendències o 

patrons de comportament negatiu o destructiu en la teva vida que afecten el teu 

rendiment? Tots faríem bé en passar un temps d'introspecció i fer un inventari de 

la nostra pròpia vida. Com podem passar per procés de reconèixer, afrontar i 

resoldre aquests assumptes? Vull posar tres passos pràctics per a la teva 

consideració. Primer, és important demanar a Déu que ens mostri què és el que hi 

ha en el nostre interior perquè moltes vegades no ho podem veure. Demanar-li a 

Déu que et mostri i que et doni el valor de reconèixer i enfrontar-ho. I pot ser que 

a part necessitis demanar ajuda d'un bon conseller, depenent del que Déu et 

mostri. No et faci por  buscar ajuda si la necessites. Segon, perdona aquells que 

et van ferir i demana-li a Déu que et curi i lliure de qualsevol lligam. Tercer, 

avalua la teva vida per veure com t'ha afectat al llarg de la teva vida. Pren nota 

d'això per estar conscient quan alguna situació es presenti en què pogués 

ressorgir un patró de comportament destructiu. Finalment, descansa en Déu. 

Descansa al fet que Ell és el teu sanador, consolador, i alliberador. Descansa 

també en el fet que Ell és un Pare misericordiós que perdona les nostres ofenses i 

pecats. Jesucrist va pagar el preu amb la seva pròpia vida perquè fóssim lliures. 

Gaudeix de la llibertat que Ell et dóna i compleix la  teva missió.. 

 AGENDA  

4-2 Rebost //Assemblea d'Església a les 18h 

18-2 Rebost//Formació: Coaching per un 

lideratge espiritual i efectiu per les esglésies// 

Culte Memorial JM Martínez 

19-2 Culte de la tarda , M Dolors Taengua 

Continuem des de Bona Llavor treballant en el servei a les persones. Ens 

sentim agraïts per la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració, 

però si TENS UN PARELL D’HORES A LA SETMANA PER COMPARTIR, 

parla amb l'Àngela o La M Antònia. Propera distribució: 4-2-17 

La pregunta de l’ED 

PREGUNTA MES DE GENER: 
BUSQUEM 4 HOMES 

PISTA 3: Eren joves de bona presencia, cultes 
i intel·ligents. Per això van ser escollits per 
servir als Rei. 
PISTA 2: Eren dels deportats, de famílies 
reials o de la noblesa. 
Pista 1: El més famós dels 4 té llibre propi. En 
el llibre parla dels 4 
Animeu-vos a participar. 

El 4 de febrer és una data important per la 
nostra comunitat. Ens trobarem per fer 
balanç de l’any passat, marcarem línies de 
treball, escollirem les persones que ens 
dirigiran en el desenvolupament dels 
diferents ministeris, però sobretot coma 
comunitat pregarem i ens posarem sota la 
direcció del Senyor per aquest any 
2017.Recordeu lliurar els informes!!!!! 

 ...,la Paraula de Déu és vivent i molt 
efectiva, és més tallant que qualsevol 
espasa de dos talls, i penetra fins a on 
s'ajunten l'ànima i l'esperit, fins a les 
articulacions i el moll dels ossos; és 
capaç de discernir els pensaments i les 
intencions del cor. He 4,12 

Guanyar ànimes  

Dll: Marc, Mc 16,14-16 

Dm: Mateu, Mt 9,35-36 

Dc: Mateu, Mt 12, 35-37 

Dj: Joan, Jn 3,1-6 

Dv: Joan, Jn 4,31-35 

Ds: Fets dels Apòstols, Ac 20,17-21  

ASSEMBLEA D’ESGLÉSIA 

LECTURES BÍBLIQUES 

ACTIVITATS ESPECIALS 
18 de febrer a l’EEB Bonanova de 10h a 
14h Coaching per un lideratge espiritual i efectiu 
per les esglésies.  
18 de febrer Culte memorial i d’acció de gràcies 
d’en Josep Maria Martínez, que tindrà lloc a 
l’Església del carrer  Verdi de Barcelona a les 
18h. 

NOU ENVIAMENT 
Aliments pel camp de 
Lesbos, menjar que no 
caduqui. Recollirem fins 
11 de febrer que s’haurà 
de portar cap a 
Cerdanyola. 

OPERACIÓ 
El passat divendres en Biel L va passar per 
quiròfan i li van realitzar una petita 
intervenció, de la que s’està recuperant. 
Donem gracies al Senyor. 


