
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: Tornem al 5 d’octubre   

Diumenge: Culte d’adoració 11h 
Escola dominical: 11h 
Dijous: Culte d’oració: 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, 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  a les 20h 

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

Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

10 de setembre// 17 de setembre 
Diaca de torn:  David R// Eva 
Torn de porta: Lliure disposició 

ANIVERSARIS 
16-9 Jaime Rdgz 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

10 de setembre de 2017 

Número 1598 

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! 

Ecl 4,4 



El costat fosc de l'èxit (12) Apor: Andreu E M 

Jonàs s’ho va prendre molt malament. Tot enfurismat, va pregar així al 
Senyor: Ah, Senyor, és ben bé això el que temia quan encara era al meu 
país! Pera això em vaig afanar a fugir a Tarsis. Sabia que ets un Déu 
compassiu i benigne, lent per al càstig, ric en l’amor i que es desdiu de fer el 
mal. I ara, t’ho prego, Senyor, pren-me la vida; més em val morir que no 
pas viure! Jo 4:1-3 
Un dels elements que posen a provar el cor d'un líder és l'èxit. Molts líders, 
que dedicació i esforç es van conduir amb veritable santedat i entrega, 
cauen per l'orgull i la supèrbia quan comencen a collir els fruits d'aquest 
esforç. Els seus ministeris creixen, la seva autoritat és reconeguda, la seva 
trajectòria és honrada, i comencen a creure que el regne avança purament i 
exclusivament per la seva activitat! La senzillesa i la humilitat dels primers 
anys en els quals van iniciar el seu treball desapareixen com les fulles de 
tardor. En el seu lloc queda una actitud que marceix tot el seu voltant. 
Això sembla ser l'experiència de Jonàs. Les possibilitats que els assiris 
rebessin de bon grat el missatge que el profeta portava eren molt difícils! 
Jonàs marxava cap a una mort segura, doncs, ¿quina rebuda podia esperar 
un home que venia a la nació més poderosa de la terra per anunciar que 
Déu l'anava a aniquilar? Contra tota expectativa, però, la gent va escoltar el 
missatge del desventurat profeta. No solament això, sinó que va arribar a 
oïdes del rei mateix. La ciutat sencera es va vestir de cilici i va clamar a Déu 
per misericòrdia. Quin home no se sentiria amb autoritat davant de 
semblant resposta? Qui de nosaltres no s'hagués sentit més important del 
que realment era? Així també ho va sentir Jonàs! 
Enmig d'aquesta intoxicant acollida, Déu decideix perdonar la vida als 
assiris. Per al profeta, aquest va ser un dur revés! Com justificava ara la seva 
profecia de la imminent destrucció de Nínive? És que Déu l’estava 
desautoritzant? Havia perdut credibilitat, i això el va molestar profundament. 
Com no entendre la seva reacció? En més d'una ocasió hem sentit subtils 
insinuacions sobre el rol «fonamental» que ha tingut el nostre paper en 
produir una resposta a les nostres intervencions. Amb quanta facilitat cedim 
davant d'aquesta vana forma de veure les coses! 
Per pensar: Sóc jo la classe de persona a qui Déu li pot confiar alguns èxits 
en el si de l’església? Per ser-ho, necessitem la mateixa profunda convicció 
que va tenir Joan Baptista. Els seus deixebles, indignats pel «robatori 
d'ovelles» que estava realitzant Jesús, el van animar a defensar els fruits "del 
seu" ministeri. El gran profeta va exclamar: «No pot l'home rebre res a 
menys que li sigui donat del cel. Vosaltres mateixos sou testimonis que vaig 
dir: "Jo no sóc el Crist, sinó que sóc enviat davant d'ell". El que té a l'esposa 

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: 13-9 

13-9 Dispositiu infantil 

14-9 Inici Reunió de Senyores i 

culte de pregària 

17– 9 Inici Escola Dominical  11h i 

cultes a la tarda 18h i a les 20 

Assaig Coral. 

23-9 Rebost// Presa possessió nou 

pastor, Nativitat Terrassa 18h 

30-9 Sessió inaugural CET 

Redemptor 9,30 

 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.” 

29-10 Acte de celebració 35è 

aniversari de l'Església de Manlleu. 

18h 

LECTURES  BÍBLIQUES 

Anem deixant enrere  
el temps d’estiu i 
anem tancant aquest 
pe r í ode .  Vo l e u 
compartir amb tots 
n o s a l t r e s  p a r t 
d'aquests dies. Envieu 
una foto i algun 
comentari!!! 

FOTOS ESTIU 

 Estudiem la paraula 
Dll Pr 2,6// Dm 1Pe 2,1-2// 
Dc Tm 2,15//Dj Col 3,16/  
Dv  Fets 17,11// Dss Jn 5,39 

és l'espòs; però l'amic de l'espòs, el que està al seu costat i el sent, es gaudeix 
granment de la veu de l'espòs. Per això, el meu goig està complet. Cal que ell 
creixi, i que jo disminueixi». (Jn 3:27-30). 

HORARIS 
De mica en mica anem retornant a les 

activitats que s’han aturat durant el 

temps d’estiu. Recordem :  

Dijous: Senyores i companyia: a les 

18h. Culte de pregària: 20h 

Diumenge Escola dominical 11h 

Culte d’adoració i evangelització 18h 

Assaig Coral 20h 


