
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   

11 d’agost//18 d’agost 

Diaca de torn: Xavier N//Myriam R 

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: 

Atenció pastoral 

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

Repartim roba i aliments 

Esmorzem 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 

Dijous a les  5h30’ suport escolar i  català 

Des del 23 de juny al 8 de setembre 

Culte: Diumenge a 11h 

Dijous: Vacances del 27-6 al 12-9 

Fins el mes de setmbre 

Al·leluia:  

L’Estel:   

 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 la Julia C, per la 

Teresa Q. 

 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. Per tots aquells (fills, nets..) que s’han 

distanciat del Senyor. 

 Perquè el Senyor animi, motivi i il·lusioni el cor de tots  i totes i sàpiguen escoltar la 

seva veu. Per cada un dels ministeris de la comunitat. Perquè amb coherència puguem  

estar disposats al servei  del Crist. Per les persones que escolten el missatge de la Bona  

Nova. 

 Pels ministeris de Bona Llavor. Per l’equip de joves disposats a fer el Casal. 

 Pels joves que no oblidin que un dia van ser cridats pel Senyor. 

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

 

Fins el mes de setembre 

Cultes Senyores 

ANIVERSARIS 
13 Àngela R,  

15 Eva LL i Alfonso E,  
16 Rosa M 

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! 

11 d’agost de 2013 

Número 1388 

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

O, quin  gran goig quina joia,  

quan els germans s’estimen. 

O, quin goig  tant gran,  

quan els germans s’estimen. 

Sóc pelegrí, vaig cercant la llibertat. 

Sóc pelegrí, vaig cercant un lloc de pau. 

Busco un lloc de repòs ,  

molt enlaire a prop dels cims. 

Sóc pelegrí, però Senyor tu vas amb mi. 

 

Som peregrins en aquesta 
vida, tots busquem un lloc de 
llibertat i pau. Però en la cerca, en aquest buscar, ser 

perquè el sento present, que 
el Senyor sempre va amb mi. 

Paco A 

Un dels meus himnes preferits, és  “Oh quin gran goig quina joia” encara que és impossible només tenir-ne un de favorit. Em fa pensar  que sinó hi ha amor entre els germans de res servirà el que fem, però si l’amor entre nosaltres és genuí, no existeixen impossibles. 

Francisco M 

Mantingueu la flama encesa,  

que el Crist ja està tornant 

i quan arribi, la llum ha d’estar 

ben alegre  ben brillant. 

Mantingueu el cor alegre,  

que el Crist ja està tornant 

i quan arribi el cor ha d’estar 

ben alegre i exultant. 

Em fa pensar amb les 10 

verges , 5 d'assenyades i 5 

d’imprudents i em fa tenir 

present que a més de  la 

llàntia he de tenir el setrill 

apunt. Sempre hem d’estar 

preparats, la feblesa s’ha de 

deixar en un altre cantó. 

Pilar A 

Dougie Brown 

Adap: Soler Amigó 

AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 

TAULELL D’ANUNCIS 
Informació de: 
 cursos de formació 

COMPARTIM 

VOLUNTARIS 
Necessitem voluntaris del 2 al 6 de 
setembre per ajudar als monitors de les 
activitats del Casal que es farà de 10 a 
12,30h. 

La família és un dels millores regals que Déu ens ha donat. Tu  ets la llavor que 
influeix  en quin serà el seu entorn. 

Dll. Pr 22,6; Dm. Pr 23,24;Dc. Pr 24,3; Dj. Fets 16,31;  
Dv. Ef 6,4;Ds. 1Ti 5,8; 

El Fons Europeu ens ha concedit 1468 Kg d’aliments(arròs, oli, llenties formatge, pasta farinets, 

farina i llet) Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i  recolzament per continuar 

realitzant aquests servei. Gràcies per les vostres pregàries i la vostra col·laboració. Propera 

distribució  dia: Fins el mes de setembre 

Dos nous projectes per posar en pregària i amb necessitat de voluntaris. 

Setmana del 2 al 6 de setembre Casal per a nens i nenes de primària. 

Mes de setembre iniciar el suport a secundària i poder oferir anglès que ens queda coix.  

 

Som peregrins en aquesta 
vida, tots busquem un lloc de 
llibertat i pau. Però en la cerca, en aquest buscar, ser 

perquè el sento present, que 
el Senyor sempre va amb mi. 

18-8 Buenas Noticias. 9,15h 

2 al 6 –9 Petit Casal “Vine a jugar” 

7-9 Rebost 

8-9 Reunió d’església 12,30 

15-9 Inici Escola Dominical i Cultes a la 

tarda 

19-9 Culte de pregària 

Si estàs fora durant l’estiu, pots trobar el 

fulletó penjat a la pàgina web, però si el 

vols  rebre, envia un mail al fulletó. Si vols 

compartir alguna cosa interessant amb els 

teus germans/es o ens vols enviar una 

salutació, una foto no ho dubtis, utilitza 

el fulletó!!! 

DUES ACTIVITATS 

Dels dies 27 al 29 de setembre estan 

organitzades dues activitats: 

La Convenció de la UMMBE a Madrid. 

Uns campaments per joves de tot 

Catalunya amb el titol : “Als peus de la 

Creu. 

FORMACIÓ 
Pel curs 2013/14 el CET prepara un curs on 

line. Trobareu tota la informació de la 

programació a: http://www.cet-online.es/ 


