
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 

8 de juny// 15 de juny 
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. 

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 Sara germana de la Raquel, per la Rosa 
cunyada de la Lydia G, per la Julia C i l’Andreu E,  la Magdalena,  la Marcelina, 
per la Teresa Q, la Isabel i el José G, pel Gregori P. 
 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 que sentin el Senyor al seu 
costat i que ens hi trobin a nosaltres. 
 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..). 
 Agrair al Senyor poder celebrar l’aniversari i el testimoni d’aquells que ens han 
precedit. Per aquest any de celebració i testimoni. Pel grup organitzador. 
 Pels ministeris i els seus responsables. 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per 
aquests que estem vivim com a congregació. 

Diumenge a les 19,45 

Cultes Senyores 

C/Reina Elionor 177 

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

8 de juny de 2014 

Número 1431 

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

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! 



La família és important  

Dani Pérez 

Avui més que mai, el matrimoni i la família són objecte de molta discussió i 

debat. Alguns la consideren com una institució creada pel bé de la societat. 

Uns altres ho han interpretat com un “accident històric”. Alguns ho veuen 

com l'arrel de tots els mals i com alguna cosa que cal eliminar.  

La veritat és que la societat ha canviat molt i el model tradicional de 

família, també. Cada vegada més persones opten per romandre solteres i 

moltes de les quals es casen acaben separant-se. Hi ha famílies 

nombroses, famílies de fet, famílies sense fills i famílies amb un sol 

progenitor.  

No obstant això, i més enllà de les estructures familiars, Jesús ens parla de 

la importància de la família. En un passatge la seva mare i els seus 

germans el busquen i volen veure’l. Veiem una sana preocupació que la 

mare i els germans de Jesús tenien cap a ell.  però Jesús ens diu, que tots 

aquells que creuen en Déu son els seus germans i la seva mare.  Aquí 

radica la principal importància de la família: TOTS ELS QUE CREIEM EN 

DÉU SOM PART DE LA SEVA FAMÍLIA. 

A través dels temps, la família ha pres diverses formes i ha experimentat 

molts canvis, però mai ha desaparegut perquè és important, però el més 

important no és la família de la qual formem part per parentiu o llaços de 

sang, sinó que el més important és arribar a formar part de la família de 

Déu. Això ho aconseguirem quan ens lliurem a Crist i l’acceptem com el 

nostre salvador, en aquest moment entrem a formar part d'una família les 

fronteres de la qual abasten tota la terra, la qual cosa és alguna cosa que 

compensa amb escreix totes les pèrdues que haguem pogut sofrir, doncs 

Jesús considera membres de la seva família als quals comparteixen la seva 

visió i actuen en conseqüència 

Quan ens lliurem a Crist, tenim a Déu com a Pare, i una família que prega 

unida, mai serà vençuda. Un exemple és que avui, si Déu vol, ens 

traslladem al nou Temple i això ho hem fet possible entre tots amb 

pregària al nostre Déu i amb la seva ajuda, units com a germans, 

membres d’una família. La família de Déu. 

La presència del Crist a les nostres vides fa que la família sigui diferent, on 

és possible passar de la solitud a la companyia; de la tristesa a l'alegria i 

de la confrontació a la reconciliació i harmonia. Jesús vol fer de nosaltres 

una nova família.  

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 

Per fi ... Recuperem la capella, tornem al temple i això es fruit d’entre altres de la 
Paciència. La paciència és el recurs que deixa al descobert l’engany 

Dll:Sl 37,7; Dm: Sl 40,1; Dc: Rm 5,3-5;Dj:Ro 12,12; Dv: Jm 1,3-4 
Ds: Ef 4,4  

Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que es realitzar des de Bona 
Llavor. Gràcies per la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració que tant necessitem 
per continuar realitzant aquest ministeri en aquests moments tant complicats per a moltes 
persones. Necessitem: tonyina, formatgets, oli de gira-sol, brou de carn, o peix, cacao en 
pols per la llet. Propera distribució: 21-6 
ENS DEMANEN QUE NO PORTEM ROBA FINS NOU AVIS. Gràcies. 

8-6 Clausura ED/Dinar/Dia de la 

família/Concert Coral del Redemptor 12h 

15-6 11h Culte d’acció de gràcies. 18h 

Concert de la Coral. 

21-6 Rebost/ Músics 

22-6 Horari d’estiu Culte 11h 

23-6 Revetlla San Joan 

6-6 Reunió d’església 

CELEBRACIONS 

15 de juny: 11h Culte d'agraïment al 
Senyor// 18h Concert de primavera, Coral 
Al·leluia 

NECESSITEM EL VOSTRE AJUT 

Es la crida que ens fa la Residència Infantil 
Emmanuel. Han disminuït molt els donatius i és 
molt difícil per ells afrontar les despeses 
mensuals. Estan confiats amb l’ajut del Senyor 
però ens demanen que preguem per ells i si 
podem fer alguna aportació econòmica.  
Cuenta bancaria:  Barclays Bank:  ES19  0065 
 0113  2100  0106  2954 
o en la cuenta:  Catalunya Caixa:  ES66  2013 
 0217  8702  0000  3088 

Diu l'evangeli que “el Fill de l'Home ha vingut a buscar i salvar el que s'havia 

perdut”. Jesús ha vingut a buscar-te a tu i a salvar la teva família. En l'evangeli 

trobem una sèrie de paràboles, que ens parlen de persones i objectes que es 

van perdre: “l'ovella perduda, la moneda perduda i el fill perdut”. I trobem que 

totes aquestes paràboles ens presenten la mateixa escena: l'emoció d'un 

retrobament que acaba amb una gran manifestació de goig. I Déu fa festa 

cada vegada que una persona o una família torna a la casa del Pare, 

començant en ells un procés nou de restauració. 

OPERACIÓ MIREU EL TAULELL D’ANUNCIS 

PER UN BON ESTIU 

El nostre germà Andreu E M ha estat operat 
aquesta setmana. Gràcies al Senyor tot ha anat 
bé i s'està recuperant a casa. 


