
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  

Lloc:  Guarderia . 

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   

19 de maig//26 de maig 

Diaca de torn: Amadeu G// Xavier N 

Torn de porta: Joan F// Benjamí G 

Bona Llavor 

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; Amadeu G: 619120077 ;  

Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;  

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. 

Senyores 

Repartim roba i aliments 

Esmorzem 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 

Dijous a les  5h30’ suport escolar i  català 

Diumenge: Escola Dominical 11h matí. 

                  Culte d'adoració 18h  

Dijous: Culte de pregària 20h 

A les 6 de la tarda 

Al·leluia: Diumenge a les 20h 

L’Estel:  Diumenge 2/4 1 del migdia 

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  la Mercé R i el seu fill Enric, la 

Rosa, l’Artur i la mare de la Rosa ,  l’Elisabeta i els seus fills,  pels fills d’en 

Paco R,  per Mª Elvira, per la Paquita M,  per la Blandina 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 les persones grans,  pels nois i noies, i per totes les famílies de la nostra 

comunitat. 

 Pel pastor, pels diaques, pels responsables dels ministeris, per cada un dels 

membres. Perquè amb coherència puguem  estar disposats al servei  del 

ministeri que ens ha encomanat el Crist. 

 Pels ministeris de Bona Llavor. 

 Pels joves de les comunitats de Sabadell  

 Per la certesa de  saber que el Senyor sempre ens acompanya. 

ANIVERSARIS 
20 Gabriel L 

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! 

C/Reina Elionor 177 

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

19 de maig de 2013 

Número 1376 

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

He 12,28 



EL CULTE 
Jordi Vera 

Des de l’Antic Testament fins avui, el culte al Senyor ha sofert moltes variacions. 

Tan mateix, de la Reforma a l’actualitat, segurament que hi ha tot un món de 

diferències. Però ha seguit a ben segur, guardant trets comuns. La música com 

element important contínua essent present en la nostra manera de entendre la 

lloança i adoració al nostre Deu. El silenci reverent, que ens ha d’ajudar en 

determinats moments a respirar espiritualment. 

El culte es un moment espiritual personal que es fa en la companyia d’aquells i 

aquelles, que com nosaltres, escull lliurement de fer-ho plegats. I es per aquest 

motiu que cal recordar algunes actituds a tenir amb compte. 

El preludi cal observar-lo en silenci, uns instants escoltant la musica que se’ns 

proposa per els musics, ens prepararà per a començar a cantar el primer him-

ne tenint la nostra ment concentrada, ja que el cant congregacional requereix 

no nomes de la nostra veu, si no que cal tota la nostra atenció per a fer-nos 

nostres les paraules del cant. En el cant expressem la lloança, l’adoració, 

l‘acció de gracies i l’evangelització. No es canta per cantar i tampoc per fer del 

culte un acte mes amè. El cant ens ha de preparar per a escoltar la proclama-

ció de la Paraula de Deu. Una vegada hem sentit allò que el Senyor per medi 

del seu servent o serventa hagi tingut a be comunicar-nos, es fa del tot impres-

cindible uns instants de musica. I per que?, doncs per tal de meditar en allò 

que se’ns acaba de compartir. Al meu entendre, no podem escoltar el sermó i 

passar al cant sense haver meditat una mica en allò que acabem d’escoltar. 

Per finalitzar el culte escoltarem un postludi musical, la darrera nota es la que 

posa fi a aquest moment personal i tan íntim. Cal dedicar uns instants a medi-

tar en allò que hem cantat, allò que se’ns ha comunicat. 

El culte comença amb musica i s’acaba, amb musica i mentre tant, hem rebut 

la Paraula de Deu, li hem pregat o donat gracies. Li hem dit com i quant l’esti-

mem. De quina manera el necessitem. El culte es un moment de silenci exterior 

per a deixar que la veu interior surti i es faci present. El culte es moltes vegades 

l’únic moment silenciós de la setmana. 

Gaudim-lo tot respectant-lo. 

Que tinguem un bon culte al Senyor. 

AGENDA  
20-5 Conferència: Arcadi Oliveres a les 11h 

25-5  CET de 10h a 13,30h; 2Timoteu amb 
J.A. Cuenca 

1-6 Concert Coral a Castellar de Vallés 

8-6 Rebost 

9-6 Concert de primavera 

16-6 11h. Clausura escola dominical 

17-6 3a Sessió Seminari “La pràctica del 
Counselling en el Ministeri” amb J. Triginé 
10,15 h 

22-6 Rebost 

23-6 Culte a les 11h i Revetlla de San Joan 

DIACONIA BONA LLAVOR  

LA PREGUNTA DE L’ED 

Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i  recolzament per continuar realitzant 
aquests servei. Necessitem: briks de caldo, pollastre o peix, xocolata en pols per la llet, 
formatgets, formatge,oli de girasol... També necessitem una altre persona que ens vulgui 
fer de conserge els dijous a la tarda per atendre a les famílies i acompanyar-les quan fem 
el servei de suport. Gràcies per les vostres pregàries i la vostra col·laboració.  
Propera distribució  dia: 8-6-13 

PREGUNTA MES DE MAIG (última del  curs) 

Busquem un home  

PISTA 3: Esperava amb anhel la 

vinguda del Crist. 

PISTA 2: L’esperit Sant li va fer una 
promesa 

PISTA 1:  Era just, pietós i entrat en anys.  

Participar és bo i saludable. Investigar la 

Paraula ens aporta saviesa i coneixement.   

FORMACIÓ 

LECTURES BIBLIQUES 
Lideratge: Una empresa val el que 
valen els seus líders, l’església local 

també. 
Dll. Sl 37,23; Dm. Sl 84,11;Dc.Mt 7,2 ; 

Dj. Rm 8,14; Dv. 2 Tm 2,2 ;  
Ds. 1Tm 5,17-18 

INTERVENCIO QUIRÚRGICA                                                                                                                                                                                                  

La M. Elvira, es va recuperant de mica en 
mica i ja està a casa seva. Surt a passejar 
si el temps ho permet per anar 
recupererants les forces 
Continuem pregant i donem gràcies al 
Senyor per la seva milloria. 

CET: 25-5 a les 10h Segona Carta de 
Timoteu: L’encàrrec de Pau. Tot un repte 
per l’evangelització. APUNTEU-VOS 

TAULELL D’ANUNCIS 

Informació de: 
 campaments per totes les edats. 
 cursos de formació NOU PLAFÓ 

Aprofita el nou plafó per apuntar els 
motius de pregària. 

CONFERÈNCIA 

El dilluns 20 a les 11h, adreçada a 
pastors i a persones interessades 
Conferencia Arcadi Oliveres sobre les 
implicacions de la crisi per la tasca 
pastoral. Lloc:1eebs 


