
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   

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: Fins l’octubre  

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, la Rosa,  l’Artur,  per 
l’Elisabeta i la seva família,   la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina,  la Isabel i el José; el Gori i 
la Feli,  la Teresa Q, la Gina,  Miriam S (Lleida),  la Maria Cs,  Paco R, la Myriam R. 
 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: persones grans, joves, infants. Per tots aquells 
(fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor. Pels que han sofert una pèrdua. 
  Pels ministeris i el servei a la comunitat i a la ciutat. Especialment per tots aquells que 
reiniciarem al setembre i la renovació del compromís amb la missió que ens ha estat 
encomanada. 
  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 cada nou dia, agraint les benediccions que ens aporta. 

Cultes Senyores 

Diumenge 20h 

Francesc A: 609475704; Eva Ll 679124234;Albert M  657601050 

Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

3 de setembre//10 de setembre 
Diaca de torn:  Myriam R //David R 
Torn de porta: Lliure disposició 

HORARI D’ESTIU CULTE 11h 

Del  25 de juny al 10 de setembre  

ANIVERSARIS 
5-9 Paco A//Paquita M// 

Marta P//  

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

3 de setembre de 2017 

Número 1597 

CIF R5800437E, 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! 

Ef 2,4 



Un cor compassiu (11) 
Apor: Andreu E M 

”Jonàs va començar a recórrer la ciutat. Va caminar tota una jornada cridant: 

D’aquí a quaranta dies, Nínive serà destruïda. Els habitants de Nínive van fer 

cas de Déu; tots, rics i pobres, decidiren de proclamar un dejuni i es vestiren 

amb roba de sac... Déu va veure que de fet havien renunciat al seu mal camí. 

Llavors li va saber greu de fer-los el mal que havia anunciat, i se’n va desdir.” 

 Jo 3,4-5 i10 

Com ha de ser de fort el desig del nostre Déu de beneir l'home que fins i tot 

en les pitjors circumstàncies està disposat a fer marxa enrere i buscar el 

menor indici de penediment! El seu actuar no depèn tant de completar allò 

que ens falta ho hem perdut, sinó més aviat del seu cor compassiu. Aquest és 

el mateix missatge que havia parlat al profeta Jeremies: «Si aquestes nacions 

es converteixen de la seva maldat contra la qual vaig parlar, jo em penediré 

del mal que havia pensat fer-los, i en un instant parlaré d'aquestes nacions i 

d'aquests regnes, per edificar i per plantar» (Jr 18.8-9). 

Tota l’acció de Déu té com a propòsit final la restauració del que s'ha perdut, 

mai el càstig i la destrucció. Aquesta última opció és només el camí a seguir 

quan s'han esgotat tots els altres mitjans per arribar a la reconciliació. En el 

seu cor, però, el Senyor anhela que tornem a caminar en intimitat amb ell, 

gaudint dels seus tresors i compartint amb altres el que rebem de la mà. 

Observem com havia estat d'imperfecta l'obra de Jonàs. Va començar en 

oberta rebel·lió contra les directrius de Jehovà. Tot i que va ser sacsejat per 

una violenta tempesta, no va escollir el camí de l'acostament al seu Creador. 

Només quan es va trobar en el ventre del peix, cara a cara amb la mort, es 

va recordar de pregar i demanar misericòrdia. Imaginem, llavors, que va 

realitzar la seva missió més per por de ser una altra vegada empassat pel 

monstre marí que per una genuïna actitud de compassió cap als habitants de 

Nínive. Amb tot això, el seu missatge va ser escoltat i el poble es va penedir. 

¿Ens adonem que els veritables fruits del nostre treball depenen molt més de 

la compassió i bondat de Déu que de la perfecció dels nostres esforços? 

Moltes vegades creiem que totes les coses s'han de donar d'una certa manera 

Ja has decidit on penses que pots servir al Senyor amb les qualitats 
que Ell t’ha regalat? Bona Llavor t’ofereix algunes oportunitats, parla 
amb l'Àngela o M. Antònia. A Bona Llavor continuem treballant al 
servei de les persones. Ens sentim agraïts per la vostra col·laboració, 
recolzament i suport en oració. Us necessitem, TU ETS NECESSARI. 
Propera distribució: 9-9 

9-9 Rebost 

10-9 Assemblea  h12,30 

17– 9 Inici Escola Dominical  11h i 

cultes a la tarda 18h 

23-9 Rebost 

29-9 al 1-10 XXXIX Convenció 

UMMBE” Gracia que transforma” Lloc 

Hotel Europa Albacete. 

5-10 Inici suport educatiu 

19 al 22 –10 Convenció UEBE Gandia 

“Units en gratitud i generositat.” 

LECTURES  BÍBLIQUES 

Desitgem que l’estiu 
sigui un temps de 
moltes benediccions.  
Si visiteu alguna 
comun i ta t  doneu 
salutacions de part 
nostra. Envieu fotos ens 
agrada compartir!!!  
Això ja es va acabant!!!! 

Bon estiu 

 Saber prendre decisions 
Dll 1 Re 3,3-9 / Dm Est 4,1-16/  
Dc Sl 139,17-24  Dj Dn 2,14-23//  
Dv sl 25, 1-5// Dss Col 3,12-17 

perquè vegem la manifestació de la gràcia de Déu. Ens preocupem pels 

detalls i correm darrere dels elements que jutgem indispensables perquè les 

coses surtin com volem. En la majoria de les situacions, però, no és això el 

que garanteix una benedicció de part del Senyor. Com escriu Pau: «Tindré 

misericòrdia del que jo tingui misericòrdia i em compadiré del que jo em 

compadeixi. Així que no depèn del que vol, ni del que corre, sinó de Déu que 

té misericòrdia» (Ro 9-16). 

Per pensar: Quina ha de ser la nostra actitud? Relaxem-nos! Prenguem amb 

serenitat. Allunyem l'ansietat de les nostres responsabilitats. No som nosaltres 

el que movem els cors de les persones, sinó Déu. Fem el que ens correspon 

fer, però descansem en la certesa que Déu també farà la seva part. 


