
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   

2 de febrer//9 de febrer 

Diaca de torn:  Myriam R//Francesc A 

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. 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 

Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem 

Dimarts a les 17h, classes de conversa 

Dijous a les  5h30’ suport escolar  

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, la seva germana i el seu germà,  per en 
Juan i en Pablo fills d’en Paco R, per la Meg, per la Sara germana de la Raquel, 
per la Marta i  la Rosa, germana i cunyada de la Lydia G, per l’Ester Martínez, pel 
Jordi T, Andreu E, Gregori P, Madalena, Conxa. 
 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 aquells germans que passen per moments difícils, (Helena R).  
 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que 
s’han distanciat del Senyor. Per aquells que ens agradaria que trobessin al 
Senyor. ( pares, mares, germans..). 
 Per la propera assemblea d’església i que el Senyor ens capaciti per servir-lo. 
 Agrair al Senyor poder celebrar l’aniversari i el testimoni d’aquells que ens 
han precedit. 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida.  

Diumenge a les 19,45 

Cultes Senyores 

ANIVERSARIS 
2 Sebastiana H 

4 Elisabet P 

C/Reina Elionor 177 

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

2 de febrer de 2014 

Número 1413 

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     

Mira, sóc a la 
porta i truco.  
Si algú escolta  
la meva veu  

i obre la porta, 
entraré a casa seva 
i menjaré amb ell, 

i ell amb mi. 
Ap 3,20 



LA VEU Raquel Vera 

Moltes vegades quan posem la televisió, reconeixem la veu d’algun actor en 
mes d’un anunci. De cop i volta, el nostre cap relaciona la veu aquell que 
ens ven una colònia, un detergent o una marca de cafè amb aquell actor o 
actiu que tant ens agrada o al contrari, que no ens agrada gens i això 
segon ja ens fa plantejar si ho comprarem o no. 

Sentim moltes veus durant el dia, veus a les quals no hi posem cara, però 
que tot i així ens són molt familiars: a la radio, a la televisió, al supermercat 
quan ens informen de les ofertes per megafonia, al tren o metro quan ens 
avisen de la següent parada...  

Us heu plantejat mai com seria la veu de Déu, com deu sonar? 

Jo, em fixo molt en les veus de les persones, digueu-li defecte professional, 
com molts sabeu, vaig estudiar per ser actriu de doblatge i és un món 
totalment fascinant.  

La veu ens fa saber si la persona esta trista o contenta, si és segura o no ho 
és, podem saber moltes coses gràcies a la veu, és una gran font 
d’informació.  

Per uns moments imagineu que Déu té la veu d’en Woody Allen. La veu que 
el dobla al català o castellà és la d’en Joan Pera. És una veu aguda i 
primeta, se’ns faria estrany, i ridícul posar a questa veu a Déu, oi? 

Llegiu el Salm 29  en la versió interconfessional i en la  Bíblia del 2000 .  

La primera ens parla de la veu de Déu i quines característiques té. La 
segona identifica aquesta veu amb un tro. Un tro!!! Us ho imagineu? 

La potència  d’un tro, que a vegades  és capaç de fer trontollar un bloc de 
pisos!. Ha de ser brutal!  

Imagino la veu de Deu potent, amb cos, una veu que quan parla es pot 
sentir a tot arreu! Però, no sóc capaç de  comparar-la amb la de cap actor 
o actriu de cine. Penso que no hi ha cap veu igualable a la del Senyor.  

Tot i així, a Joan 10:27 ens diu: “les meves ovelles, reconeixen la meva veu; 
jo les conec i em segueixen.” 

Així que no patiu, quan sentim la seva veu sabrem de qui és, serà com 
sentir la del nostre pare o mare que ens són totalment familiars, n’estic 
segura. I sigui com sigui el so d’aquesta veu, l’únic que hem de fer és seguir
-la com les seves ovelles que som. 

Posa atenció, Déu et parla cada dia! 

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 gira-sol, brou de carn, o peix. 
Propera distribució 15-2-14 
Continuem amb les classes de suport. Interessats en col·laborar ho dieu a l'Àngela o la M 
Antònia.  

2-2 Inici nou cicle ED. Amb Antonio Cruz 
8-2 Assemblea d’Església 
15-2 Rebost/Taller teològic ”Rut una 
redifinició del poble de Déu” Barcelona 
Centre. 
22-2 CET Història del protestantisme a CAT 
7 al 9 de març Recés de senyores  

LA PREGUNTA DE L’ED 

Resposta del mes de  gener: 

Una paraula hebrea i el lloc on es troba: 

PUR o PURIM, Llibre  d’ESTER 

MES DE FEBRER 

BUSQUEM UN HOME 

Pista 1: És un rei, va ser un tirà pel poble de 

Judà.  

TRASLLAT 
Els nostres germans Andreu E. M. I na 

Julia C membres de l’Església del Paral·lel 

de BCN i que es congreguen  a la nostra 

comunitat han sol·licitat l’alta de 

membresia. 

Una adequada actitud ens obre camins per als quals poder progressar. 
Dll Mt 22,37; Dm Col 3,2; Dc Pr 4,23; Dj Fl 2,3-7;  

Dv Rm 12,5-9; Ds Pr 12,16; 

ASAMBLEA D’ESGLÉSIA 
El proper 8 de febrer tenim l’Assemblea  
d’Església Anual. Farem balanç de la 
tasca realitzada i marcarem les línies de 
treball que el Senyor té per la nostra 
comunitat. Escollirem a les persones 
que desenvoluparan els diferents 
ministeris i decidirem com gestionarem 
la nostra economia. 
Memòries/ Informes 
Responsables de ministeris, ja tenim 
l'assemblea aquí. Hem de lliurar els 
informes anuals a la Myriam a mà o 
per mail.  

FORMACIÓ 

CET: 22 de febrer de 10 a 13,30h a 

l’Església de Badalona. Història del 

protestantisme als Països Catalans ponent 

Josep Lluis Carod Rovira. 

La Revista el Temps en el seu número 

1545 publica un article sobre la 

persecució dels protestants per Franco 

l’any 1939. 

ALTA  

El nostre germà Daniel P M que fa 
temps que es congrega amb nosaltres 
ha sol·licitat l’alta de membresia a la 
nostra comunitat. 
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