
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   

3 de novembre//10 de novembre 

Diaca de torn: Xavier N//Àngela R 

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. 

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:  

L’Estel:   

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  la Mercé R i el seu fill Enric, per la 
Rosa, per l’Artur,  l’Elisabeta, els seus fills i la seva germana,  pels fills d’en Paco R,   
per la Julia C, per la Teresa Q,  per la Meig, per la Tresa Turull (Figueres), per la 
germana de l’Amèlia. 
 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 famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de consol. 
 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, per la Coral Al·leluia, per la nova Coral-jove, pels 
ministeris de Bona Llavor. Perquè amb coherència puguem  estar disposats al 
servei  del Crist.   
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida. 

Diumenge a les 19,45 

Cultes Senyores 

ANIVERSARIS 
9 Maria G 

C/Reina Elionor 177 

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

3 de novembre de 2013 

Número 1400 

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! 

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

1 Co 14,15b 



La música 
Raquel Reginaldo 

Fa poques setmanes hem celebrat el dia de la música. La 

música és un regal de Déu perquè en gaudim nosaltres i 

l’adorem. 

Quan entràvem a l’església, en donaven un paper amb 

una nota escrita. Ens van dir que cada un de nosaltres ens 

identifiquéssim amb la nota, per formar una melodia. La prova va sortir 

bé, va ser interessant i divertit alhora. Però aquelles notes em van quedar 

donant voltes dins del  meu cap. Em suggerien quelcom més. I aquí en 

faig un resum: 

DO de dons: els Dons que ens dona el Senyor, per el nostre goig i per 

servir-lo. “I nosaltres no hem rebut l’esperit del món, sinó l’Esperit que ve de 

Déu, per tel que coneguem els dons que Déu graciosament ens ha concedit” (1 
Co 2:12) 

RE de res: Res puc fer sense el meu Senyor. “Tot ho puc en aquell qui em 

dona forces” (Filipencs 4:13) 

MI de mirem: Mirem Senyor amb el teu amor i benvolença. “Però tu 

Senyor, Sobirà meu, afavoreix-me a causa del teu nom. Allibera’m¡ Perquè la 

teva benvolença és compassiva” (Salm 109:21) “Certament, la bondat i la 

benevolència m’acompanyaran tots els dies de la meva vida” (Salm 23:6) 

FA de facis: Facis la teva santa voluntat, perquè sempre és en el nostre 

benefici. “Vingui el teu Regne; faci’s la teva voluntat, com en el cel, així també a 

la terra” (Mateu 6:10) 

SOL de sols: sols tu m’has acompanyat, i m’acompanyes durant tota la 

meva vida. “Fins si hagués de passar per la vall tenebrosa no tindria cap por, 

perquè tu estàs amb mi: la teva vara i el teu bastó és el que m’anima” (Salm 

23:4) 

LA de la ma: La teva ma em sostén quan passo per tribulacions. “Volien 
assaltar-me en el dia d’infortuni, però el Senyor vingué a sostenir-me” (2 
Samuel 22:19) “i a mi, en canvi, em sostens en integritat i davant teu 
m’admets per sempre” (Salm 41:12)  
SI de si no: Si no et tingues a Tu, mort jo seria. “Li digué Jesús: Jo soc la 

resurrecció i la vida; qui creu en mi, encara que mori viurà” (Joan 11:25) “El 

Senyor  és la meva llum i la meva salvació: de qui haig de tenir por? El Senyor és 

la defensa de la meva vida: de qui m’haig d’espantar?” (Salm 27:1) 

Suposo que poden suggerir moltes més coses, però en això es  el que jo 

vaig pensar. 

AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 

Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i  recolzament per seguir realitzant 

aquests servei. Necessitem: tonyina, formatgets, oli de girasol, brou de carn, o peix. 

Comencem a preparar la campanya de Nadal. Gràcies per les vostres pregàries i la 

vostra col·laboració. Propera distribució: 9-11 

I el suport? Bé gràcies. Interessats en col·laborar en aquest servei poseu-vos en contacte 

amb l'Àngela o la M A. 

9-11 Rebost// Jovenevan 10’30a21Col·legi 

Sant Joan Bosco d’Horta 

16-11 Assemblea administrativa UEBC a 

casa nostra// Taller teològic– Barcelona 

centre 

17-11 Participarà en el culte Toni Bodego 

22-11. Església Bona Nova a les 20h 

jornada de pregària Ministeri presons. 

Ja tens els calendaris pel 2014? Al final 
del temple, la Dorcas ens ha preparat 
una mostra. 

CALENDARIS 

El desig de prosperar el tenen tots els homes i les dones, però... La veritable 

prosperitat ve de Déu. 

Dll. Pr 10,22 Dm. Dt 10,12-13 Dc. Sl 128,1-2 Dj. Sl 1,1-3  

Dv. Jb 36,11 Ds. 3 Jn 1,2 

LA PREGUNTA DE L’ED 

RESPOSTA MES D’OCTUBRE 
La dona que buscàvem era: RAHAB 

MES DE NOVEMBRE 
Busquem un home 

Pista 1.– Només surt en tres llibres de 
la Bíblia. 

Difícil? 
PER PREPARAR LA CLASSE DEL DIA 10-11 
Tema: Nòmades Text Nm 10-14;20-
21;25 i 27 Dt 1-2,4,6,8 i 9 FORMACIÓ 

Taller breu: 16-11 Enegrama y 
espiritualidad. Ponent José Luis Suarez 
de 10 a 14h Església Barcelona-centre. 

CELEBRACIONS 

10-11– EEB Castellarnau a les 18h culte 
d'agraïment pel 60 anys 
1a EEB de Valencia culte de celebració 
dels seus 125 anys. 
24-11- L’ EEB de la Barceloneta culte 
d'instal·lació del nou pastor Ismael 
Gramaje. 

PREGÀRIA 
Divendres 22de novembre, l’església 
Evangèlica Bona Nova de Barcelona a 
les 20h ens convida a una jornada de 
pregària pel ministeri a les presons. 

CONDOL 

Acompanyem a la Maite M i en Job A en 
el dolor de la pèrdua de la mare i sogre 
dels nostres germans, sabent que rebran 
del Senyor el consol necessari. 


