
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, Sonia i Joan F, Marta P V, M Antònia P. 

  Per totes les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, infants. Per 

tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.  

 Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina. Per aquelles que no 

tenen una llar. 

   Per la nostra comunitat, cada un dels serveis, ministeris i les persones que els 

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

 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència i 

esclavatge.  

 Per la situació del nostres país. 

 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 ;  

6 de maig// 13 de maig 
Diaca de torn:    Myriam R//Eva LL 
Torn de porta: Benjamí//Ruben R 

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té 

les guardis només per a tu.            fulleto@1eebs.com   

ANIVERSARIS 
6 Lois R// 8 Joan F// 9 Teresa Q 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

6 de maig de 2018 

Número 1632 

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número  015806  

Aquesta és la confiança 

que tenim amb Déu per 

mitjà de Crist. I no és 

pas que ens considerem 

capaços per nosaltres 

mateixos d'aconseguir res 

de positiu, al contrari, la 

nostra capacitat ens ve 

de Déu; ell també ens ha 

capacitat per a ser 

servidors d'una aliança 

nova ... 2 Co 3,4-6 

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! 



Mullar-se els peus 
Andreu Edo 

“Quan el poble aixecà el campament per travessar el Jordà, els sacerdots 

que portaven l’Arca de l’Aliança anaven al davant. El riu Jordà, durant el 

temps de la sega, inunda tota la riba, però tan bon punt els sacerdots que 

portaven l’Arca van arribar al riu i van posar-hi els peus, l’aigua que baixava 

s’aturà i quedà embassada fins a molt lluny...” Js 3,14-16. 

El poble que acompanyava a Josuè en l'aventura de conquerir 

la terra promesa no era el mateix que tant havia fastiguejat a Moisès durant 

quaranta anys al desert. Aquella generació, segons el mateix testimoni del 

Senyor, era una generació perversa, completament mancada de fe (Nm. 

14:35). Aquest nou poble havia après, a cops potser, la importància d'obeir 

els manaments del Senyor. No obstant això, el desafiament que el Senyor 

posava davant d'ells no deixava de tenir veritables elements de risc, com 

passa fins al dia d'avui amb qualsevol aventura de fe. Les instruccions que el 

Senyor li havia donat a Josuè era que els sacerdots prenguessin l'Arca 

i travessessin el riu. Els havia informat que el riu s'obriria davant d'ells, 

permetent el pas de tot el poble que els acompanyava. No obstant això, els 

sacerdots van haver d'entrar a l'aigua i mullar-se els peus abans que passés 

el miracle promès. 

Intentem congelar l'escena en el precís instant en què les aigües colpegen 

contra els turmells. És el moment immediatament previ a la intervenció de 

Déu, aquell en què més susceptibles som a abandonar el projecte que hem 

emprès i la promesa que hem decidit complir. Es tracta d'aquest instant en el 

temps en què ens assalten els dubtes i la por s'apodera del nostre cor. Déu 

ha promès obrir les aigües, però ja som al riu i encara no ha esdevingut res. 

Si seguim, haurem de tirar-nos a nedar. ¿Haurem interpretat correctament el 

que Déu ens va voler dir? ¿De quantes experiències similars podrem recórrer 

per animar la nostra fe? Cap dels presents, llevat Josuè i Caleb, havia vist 

alguna vegada obrir-se les aigües per donar pas al poble escollit. 

Tots estimem la part final de la història, on ja el poble es troba a l'altre costat 

del riu. Desitgem que se'ns expliqui entre els que celebren, eufòrics, la 

intervenció de l'Altíssim. Són pocs, però, els que estan disposats a mullar-se 

els peus, a jugar-se-la pels projectes esbojarrats del Senyor quan l'element 

de risc està en el seu punt més alt. Aquesta etapa en l'aventura és la més 

incòmoda per al deixeble. Corre perill de quedar en ridícul davant dels 

http://www.bonallavor.es/ bonallavordiaconia@gmail.com 

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.  
La campanya de primavera del Rebost Solidari de Sabadell és farà els 
dies 18 i 19 de maig. Apunta’t a l’Elisabet B o al David R. 
Propera distribució: 11-5 

La pregunta de l’ED 

LECTURES  BÍBLIQUES 

Déu beneeix a la família 

 Dll: Pr 20,7 
Dm: Jr 32-39 º 
Dc: Ef 6,2-3 
Dj: Dt 26,11 
Dv: Pr 14,26 
Dss: Col 3,20/ 

8-5  Culte 18h Reflexió de la Paraula 

Rubém Gramaje 

11-5 Rebost 

13-5 Culte 18h Reflexió de la Paraula  

Francisco Melero 

14-5 Segona sessió del Cet 

18 i 19 del 5 Rebost Solidari de Sabadell 

20-5  Culte 18h Reflexió de la Paraula 

Josep Bordeas 

25-5 Rebost 

27-5 Culte 18h Reflexió de la Paraula 

Loranzo González 

2-6 Festa de les Reformes Parc de l’estació 

del nord 18h 

3-6 Culte 18h Celebrem el Dia de la 

Família amb Daniel Banyuls 

8-6 Rebost 

Informació detallada al taulell 

RESPOSTA  MES D’ABRIL 

La resposta era:  

La dona de Putifar 

PREGUNTA MES DE MAIG 

Busquem 5 noies. 

PISTA 1: No tenien germans i el pare 

era mort 

ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!! 

altres. És en això, però, que s'ha de notar la diferència en la vida del cristià 

compromès. No titubeja a l'hora d'avançar en aquelles coses que Déu li ha 

posat per davant. Armat de la mateixa valentia que Josuè, no presta atenció a 

les veus atemorides que s'alcen al seu interior. És una persona que sap en qui 

ha posat la seva confiança. El moment desagradable passarà, i se li comptarà 

entre els quals celebren la victòria concedida pel Senyor. 

Per pensar: “El coratge no significa l’absència de la por, sinó el maneig 

adequat de la por.” 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  


