
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

29 d’abril//6 de maig29 d’abril//6 de maig29 d’abril//6 de maig29 d’abril//6 de maig    

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn: Francesc A// Xavier N 

Torn de porta: Ruben R// Joan F 

Bona Llavor 

Diaques 

Francesc A, 609475704; Myriam R,676233434; Amadeu G, 620603042;  
Àngela R. 646211050; Xavier N, 650439796;  

Caldera  

Corals 

Al·leluia: Diumenge a les 20h 
L’Estel:  Diumenge 2/4 1 del migdia 

2/4 de 7 de la tarda 

Telèfon per contactar amb el pastor Melero: 
630113463. 

Atenció pastoral 

Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com   
                                            MOLTES GRÀCIES! 

Diumenge: Escola Dominical 11h matí. 
                  Culte d'adoració 18h  
Dijous: Culte de pregària 20h 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit. 

Senyores 

Repartim roba i aliments 
Esmorzem 

Classes de català per adults amb guarderia 
Fem deures (per nens/es de primària) 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 
Dijous: 2/4 de  6 Suport educatiu per infants de primària  

i classes de conversa en català i castellà per adults.  

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Teresa Q, la Magdalena, la 
Mercé R,                                                                                                                     
la Rosa i l’Artur i la mare de la Rosa ,  l’Elisabeta i la seva filla Alina.   
∗ Per les persones grans de la comunitat, que el Senyor els hi doni salut i 
fortalesa en aquesta etapa de la seva vida. I que nosaltres puguem aprendre 
de la seva saviesa. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.  Per les famílies de l’Església. 
∗ Pel ministeri d’evangelització. 
∗ Per la nostra congregació,  que units en el Senyor puguem desenvolupar les 
tasques que Ell té preparades per nosaltres. 
∗ Pels projectes de Bona Llavor Diaconia. 
∗ Per les promeses del Senyor i la certesa que hi ha en elles. 
∗ Per cada nou dia. 

ANIVERSARIS 
6-5 Lois R 
8-5 Joan F 

9-5 Teresa Q 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

Benvingut! 

6 de maig de 2012 
Número 1322  

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A     

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! 

Habacuc 3,19 



Pregària d’Habacuc a l’estil de complantes    

Aquests  dies he recordat sovint aquest text, que tenia una mica fresc.  Em sembla 
d’una gran bellesa i ple de sensibilitat,i en el que el profeta mostra els seus 
sentiments , es despulla interiorment i expressa la seva fe i esperança.  
 
Senyor, he sentit a dir el que tu havies fet, i estic atemorit! Oh, Senyor, fes reviure la 
teva obra en el nostre temps, en el nostre temps fes-la conèixer! Fins en la ira, 
recorda’t de tenir compassió! 
Déu ve des de Teman i el Sant des del puig de Paran. (Pausa) 
La seva majestat cobreix el cel, i la terra s’omple de la seva glòria. La seva resplendor 
és com el sol, i de les mans li surten dos raigs de llum; allí s’amaga el seu poder. 
Davant seu camina la pesta, i la febre segueix les seves petjades. S’atura i amida la 
terra, mira i les nacions tremolen; les muntanyes perennes s’esberlen, els turons antics 
s’enfonsen; però els seus camins són eterns. 
He vist les tendes de Cuixan plenes de terror; tremolen els pavellons del país de 
Madian.¿Estàs enutjat, Senyor, contra els rius? ¿És contra els rius, el teu furor, o va 
contra la mar, la teva ira, quan cavalques sobre els teus cavalls, sobre els teus carros 
victoriosos?Has desenfundat del tot el teu arc, les malediccions són les sagetes que 
tens promeses. (Pausa) 
Solques la terra amb torrentades; només de veure’t, les muntanyes s’esgarrifen, un 
fort aiguat descarrega, l’abisme fa sentir la seva veu alçant les mans enlaire. El sol i 
la lluna s’aturen al seu estatge; a la llum de les teves sagetes desapareixen, quan 
brilla la teva llança fulgurant.  Tot indignat recorres la terra, furient aixafes les 
nacions. Surts per salvar el teu poble, per salvar el teu ungit; esclafes el cap del casal 
dels malvats, destapes els fonaments fins a la roca. (Pausa) 
Amb les seves pròpies llances has foradat el cap dels seus guerrers, que es llençaven 
com una tempesta per destrossar-nos exultant de goig, com qui va a devorar un 
indefens en un magatall.  Recorres la mar amb els teus cavalls, a través de l’onatge 
de les extenses aigües. Ho he sentit i se m’han commogut les entranyes, el brogit ha 
fet tremolar els meus llavis, una esgarrifança se m’ha ficat als ossos: tot jo era un 
tremolor.  
Però ara espero tranquil el dia de l’angoixa, quan ell vindrà contra el poble que ens 
envaeix. Encara que la figuera no floreixi, ni la vinya doni fruit, i manqui la collita de 
l’olivera, i els conreus no produeixin res per a menjar, i no hi hagi ovelles al corral ni 
bous als estables,jo m’alegraré en el Senyor i em gloriaré en el Déu de la meva 
salvació. 
El Senyor, el Déu Etern, és la meva força; ell farà els meus peus àgils com els dels El Senyor, el Déu Etern, és la meva força; ell farà els meus peus àgils com els dels El Senyor, el Déu Etern, és la meva força; ell farà els meus peus àgils com els dels El Senyor, el Déu Etern, és la meva força; ell farà els meus peus àgils com els dels 
cérvols i em farà caminar per les altures.cérvols i em farà caminar per les altures.cérvols i em farà caminar per les altures.cérvols i em farà caminar per les altures. 
 
La fidelitat a Déu i tenir absoluta confiança en Ell, malgrat els problemes i dificultats , 
dona plenitud de vida. 

Al mestre de cant. Amb instruments de corda    

REBOST  
Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que realitzem 

quinzenalment  des del rebost. Gràcies per la vostra col·laboració, recolzament i suport 

en oració, que tant necessitem per continuar realitzant aquest ministeri en aquests 

moments tant complicats per a moltes persones. Necessitem tonyina, xocolata en pols 

per la llet. Propera distribució : 12-5 

AGENDA 
12-5 Rebost 
13-5 Dia de la Família 
26-5 Rebost/Assaig músics 
27-5 Marató per la pobresa. Que 
ningú quedi fora de lloc 
9-6 Rebost 
10-6 Sortida ED 
16-6 Assaig músics 
17-6 Cloenda ED. Concert Primavera 

Resposta mes d’abrilResposta mes d’abrilResposta mes d’abrilResposta mes d’abril    
Marta 

Pel mes de maig busquem un personatge: 
Pista 1:Pista 1:Pista 1:Pista 1:Un dels dotze, ni apòstols ni fills 
de Jacob. 
Si aquest mes la resposta  vols encertar, 
alegria hauràs de posar! 

Us animem a participar!Us animem a participar!Us animem a participar!Us animem a participar!    

LECTURES BIBLIQUES  
Càpsula diària de vitamines. Propietats reconstituents per millorar l'astènia 
primaveral. Tema: La certesa 

Dll, Rm 8,16; Dm. Rom 11,29 Dc. He 13,5;  

Dj. 1 Jn 3,14; Dv. 1 Jn 5,11-13; Ds. LLc 9,1-2;  

HOSPITALIZACIÓ 
La Núria P, el passat dimarts va ser 
ingressada d’urgències a l’Hospital 
de Terrassa, sent intervinguda el 
dimecres. Gràcies a Déu tot va 
evolucionant bé. Preguem per ella i 
la seva família. 

VISITA 
El proper dissabte 12 maig, el rebost 

tindrà la visita de la regidora Marta 

Ferrer i el cap de serveis Pep Comas. 

LA PREGUNTA DE L’ED 

TAULELL D’ANUNCIS 
Hi trobareu penjada la informació 
que ens va arribant dels diversos 
campament que s'estan preparant 
per l’estiu i us poden ser d'interès. 

ENHORABONA 
Felicitem a la Sebastiana, pel naixement 

del seu besnét Noel. També volem que 

faci arribar aquesta felicitació als pares i 

avis d’aquest nou infant i volem demanar  

al Senyor que els doni la saviesa 

necessària per acompanyar aquest petit en 

aquesta aventura que acaba de començar. 


