
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   

8 de setembre//15 de setmbre 

Diaca de torn: Xavier N// Àngela R 

Torn de porta: Lliure disposició 

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. 

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 l’Amadeu G, per la Meig, per la Tresa Turull. 

 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 l’Escola Dominical, pel projecte del nou curs i els seus mestres. Perquè amb 

coherència puguem  estar disposats al servei  del Crist.   

 Pels ministeris de Bona Llavor.  

 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 

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! 

8 de setembre de 2013 

Número 1392 

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

1 Joan 4,18 

En l'amor no hi ha lloc per al temor,  

al contrari, l'amor complet foragita la temença... 



CANTS SIGNIFICATIUS 

Canvia’m Senyor,  
fes.me un cor ben pur.  
Canvia’m Senyor  
vull ser com ets Tu. 
Jo sóc l’argila,  
Tu el terrisser.  
Modela’m, crea’m;  
aquest és el meu prec. 

Jesús, qui em salva,  

Déu com tu no n’hi haurà cap.  

Any rere any, jo vull lloar,  

les meravelles del teu amor. 

Consol meu, qui em cuida, 

el meu refugi tu ets. 

Tot que sóc, tot el que sé  

vol lloar-te  eternament. 

Cridi al Senyor tota la creació. 

Majestat, força, donem al Senyor. 

Mars i muntanyes esclatin de goig  

i el teu Nom tots proclamin. 

Sóc molt feliç quan admiro els teus fets, 

t’estimaré, sempre en tu confiaré.  

Res comparable serà amb el que m’has promès. 
Cristina B 

Es un cant que sovint em ve al cap, perquè entenc 
que tinc moltes coses per millorar i sé que només el 
Senyor és capaç d’ajudar-me a progressar cada 
dia una mica, modelant-me, per semblar-me cada 
vegada més a Ell, tal i com ho espera de mi, i el 
que més desitjo és que sigui Ell el terrisser. 

Myriam R 

Déu cuida de tu. Qui no té 

moments baixos? Saber que el 

Senyor et cuidarà i estarà atent a 

les meves súpliques, és una 

certesa, doncs quan som capaços 

de descansar en Ell tot es fa més 

lleuger. 
Marta S 

Eddie Espinosa 

Darlene Zschech 

Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré, y en su amoroso 

pecho siempre reposaré. 

Este es sin duda el eco de celestial canción, que de inefable 

gozo llena mi corazón. 

Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré y en su amoroso 

pecho siempre reposaré. 

Tiende Jesús los brazos bríndame su amistad; a su poder me 

acojo, no hay para mí ansiedad. 

No temeré, si ruge hórrida tentación: ni causará el pecado 

daño en mi corazón. 

De sus amantes brazos, tierna solicitud líbrame de tristeza 

líbrame de inquietud. 

Y si tal vez hay pruebas, fáciles pasaran; lágrimas si 

vertiere, pronto se enjuagarán. 

Y cruzaré la noche lóbrega sin temor hasta que venga el día 

de perennal fulgor; !Cuan placentero entonces con mi Jesús 

morar, y en la mansión de gloria siempre con Él reinar!. 

M’agrada molt, sobretot la frase que 
diu; “tot el que sóc, tot el que sé  vol 
lloar-te eternament”,  Parla de lloar 
al Senyor amb el que tinguem, 
encara que no sigui gran cosa, amb 
el que puguem lloar al Senyor ho 
hem de fer. I també ens parla de que 
Ell és el nostre refugi i la nostra 
confiança.  

AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 

VISITA 
El passat diumenge 1 de setembre va 
participar en el culte el pastor Narciso 
Núñez. Va ser un goig i una benedicció 
tenir-lo amb nosaltres i compartir  el 
missatge de la  Paraula 

COMPARTIM 

CASAL 

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: 21-9 
Comencem a preparar l’equip per les classes de suport que iniciarem el mes d’octubre. 
Interessats en col·laborar en aquest servei poseu-vos en contacte amb l’Angela o la M A. 

Últims dies per enviar les fotos de 
l’estiu que vulgueu compartir 
d’aquest estiu. Des de la redacció 
agraïm la vostra col·laboració. 

8-9 Reunió  d’església, 12,30h 

15-9 Inici Escola Dominical i Culte a la 
tarda 

19-9 Culte de pregària 

21-9 Rebost 

27 al 29-9 Convenció UMMBE. 

Pel  curs 13/14 el CET prepara els nous 
cursos. Podeu trobar tota la informació de 
la oferta a http://www.cet-online.es 

FORMACIÓ 

Les circumstàncies de la teva vida canviaran cada vegada que decideixis utilitzar 
la teva fe. “Expectatives” Quines són les teves? 

 Dll. Sl 42,11; Dm. Sl 62,5;Dc. Pr 23,18-19; Dj. Mt 11,23-24;  

Dv. He 11,6; Ds. Pr 10,9; 

M’agrada molt, sobretot la frase que 
diu; “tot el que sóc, tot el que sé  vol 
lloar-te eternament”,  Parla de lloar 
al Senyor amb el que tinguem, 
encara que no sigui gran cosa, amb 
el que puguem lloar al Senyor ho 
hem de fer. I també ens parla de que 
Ell és el nostre refugi i la nostra 
confiança.  

Aquesta setmana s’ha realitzat el Casal 
que han organitzat els nostres joves.  Hi 
hagut una bona participació d’ infants. 
Agraïm al Senyor l’oportunitat que ens 
ha donat i a tots els que han col·laborat 
per desenvolupar aquesta feina. 

¿Qué quiero mi Jesús? Quiero quererte, 

quiero cuanto hay en mí del todo darte. 

/Sin tener más placer que el de adorarte, 

sin tener más temor que el de ofenderte./  

Quiero, amable Jesús, abismarme 

en ese dulce hueco de tu herida 

/y en tus divinas llamas abrazarme./ (bis) 

Quiero olvidarlo todo y conocerte, 

quiero dejarlo todo por buscarte, 

quiero perderlo todo para hallarte, 

quiero ignorarlo todo por saberte. 

Quiero, por fin, en ti transfigurarme, 

morir a mi para vivir tu vida; 

/perderme en ti, Jesús, y no encontrarme./  

 

Qué quiero mi Jesús      aportació Andreu E M 
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