
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

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:  dijous 17,30 a 19 h 

Diumenge: Escola dominical: 11h 
Culte d’adoració 18h 
Dijous: Culte d’oració: 20h 

Dijous a les 6  de la tarda  

Diumenge  a les 20h 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,  la Maria Cs,   per la petita Valentina, la Cristina. 

Per això també nosaltres, des del moment que ho vam saber, no hem deixat de pregar 
per vosaltres i de demanar que sigueu plens del coneixement de la seva voluntat, amb 
saviesa i enteniment espiritual, a fi que tingueu un comportament digne del Senyor, que 
el satisfaci plenament, fructificant en tota bona activitat i progressant en el coneixement 
de Déu; Col 1,9-10 
   Per la nostra comunitat, cada un dels serveis, ministeris i les persones que 

els desenvolupen, i els nous reptes que el Senyor té preparats per nosaltres.  

tu, que t’he tret de l’extrem de la terra, i t’he cridat de l’últim racó de món i t’he dit: “Tu 
ets el meu servent, t’he escollit i no t’he rebutjat”, no tinguis por, perquè jo sóc amb tu; 
no et desanimis, que jo sóc el teu Déu. Jo et dono força i t’ajudo; jo et sostinc amb la 
meva dreta victoriosa Is 40, 9-10 
  Pels nous responsables, la  comissió pro càrrecs i la reunió d'església. 

 Per cada nou dia, agraint les benediccions  i les oportunitats de servir. 

Cultes Senyores 

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

Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

28 de gener // 4 de febrer 
Diaca de torn:    Eva LL// Albert M 
Torn de porta: Rubén R// Benjamí G 

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   

ANIVERSARIS 
28Claudi L// 30 Anna M// 

2Sebastiana H// 3Elisabet B i Maria C 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

28 de gener de 2018 

Número 1618 

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! 

Us desitjo  

1Co 1,3 

nostre Pare, i del Senyor Jesucrist. 

la gràcia i la pau de  part de Déu,  



L'ESGLÉSIA DE DÉU. Francisco Melero 

Un dels ensenyaments més grans que podem rebre l'apòstol Pau és un 

sincer i profund amor per l'església, en realitat podem dir que tot el seu 

ministeri epistolar és una clara mostra d'aquest amor, les seves 

afirmacions que trobem en les salutacions, com les recomanacions que 

llegim ens ho mostren, i també podem veure que va ser recíproc, ell 

també va rebre l'amor de les esglésies, a la carta als germans de 

Galàcia, reconèixer que els germans estaven disposats a donar-los els 

seus propis ulls. 

S'ha escrit molt i s'escriurà, sobre les característiques que tota església ha 

de tenir, com a distintiu de ser poble de Déu. I certament podríem 

enumerar-ne unes quantes, però crec, i ho crec de tot cor, que només 

en necessitem una: L'Amor, l'amor fa realitat totes les altres. Per a mi 

resulta determinant el que Joan escriu en el llibre d'Apocalipsi sobre 

l'església d'Efes, Joan valora el seu treball, la seva paciència, el seu 

compromís amb la veritat, però el seu gran error era que havien perdut 

el seu primer amor, és a dir havia perdut pel camí, la capacitat de 

creure en l'impossible, s'havien convertit en una organització, 

sincronitzada i eficaç, poderosa, però havien oblidat el que és l'essència 

de l'Església de Déu, eren una Organització, no un Òrgan viu. La 

Paraula ens diu "Déu és amor" si l'amor no està present, l'església ja no 

és de Déu. El Senyor ens parla al cor per treballar al seu servei amb 

humilitat, senzillesa, paciència i amb amor envers els altres. Estàs 

disposat?... si us teniu amor els uns els altres, tothom s'adonarà que sou 

deixebles meus.". Jn 13, 35. 

Ara us exhorto, jo, el pres per causa del Senyor, que visqueu d'una 

manera digna la vocació a què heu estat cridats; 

amb tota humilitat i senzillesa, amb paciència, suportant-vos amb amor 

els uns als altres, disposats a conservar la unitat de l'Esperit amb els 

lligams de la pau. Un sol cos i un sol esperit, com també és una de sola 

l'esperança a què heu estat cridats; Ef 4,1-6 

A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones i t’ofereix 
algunes oportunitats per desenvolupar els teus dons, parla amb 
l'Àngela o M. Antònia. Ens sentim agraïts per la vostra col·laboració, 
recolzament i suport en oració. Us necessitem, TU ETS NECESSARI. 
Propera distribució: 10-2 

La pregunta de l’ED 
PREGUNTA MES DE 

GENER 
Busquem un animal 

PISTA 4: Déu va fer que 

l’animal parlés. 

PISTA 3:  L’animal es 

negava a passar pel camí 

que hi portava i l’amo el bastonejava. 

PISTA 2: Primer no acceptava fer-ho, 

perquè Déu li ho prohibeix, però al final 

hi va anar. 

PISTA 1: Al seu amo li van demanar que 

fes una cosa molt especial a canvi de 

diners i honors. 

ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!! 

28-1  Participació culte 18h d’en  

Rubén Gramaje, pastor de Manlleu 

3-2  Assemblea d’església a les 18 h 

4-2  ED: Conferència : La música a la 

litúrgia protestant. La música abans i 

després de la reforma. 

11-2  ED: Conferència : La música a 

la litúrgia protestant. La música 

evangèlica al nostre país. 

16 al 18 del 2  XVI Seminari de 

formació UMBE– Xàtiva  

Informació detallada al taulell 

LECTURES  BÍBLIQUES 

Racisme 
Dll: Ga 3,28 /Dm: Ef 5,15-17 /Dc: Jn 13,34-35 //  
Dj: Col 3,5-11//Dv: Jm 2,1-5 /Dss:Jm 2,8-10 / 

ASSEMBLEA D’ESGLÉSIA 

El proper 3 de febrer és una data 

important per la comunitat. Farem 

balanç, marcarem línies de treball, 

escollirem les persones que ens 

dirigiran en el desenvolupament dels 

ministeris, i pregarem junts posant 

sota la direcció del Senyor aquest any 

2018.  

Us recordem que a la pàgina 

w e b  d e  l a  U E B E , 

www.uebe.org és publica 

L’ECO Bautista.  

EL ECO 

                                                           Responsables de ministeris, 

                                                           ja heu lliurat les vostres                  

                                                          valoracions de l’any 2017 i     

                                                          els suggeriments pel 2018? 

MEMÒRIES/ INFORMES 


