
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  

Lloc:  Secretaria. 

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 febrer// 15 de febrer 
Diaca de torn: Amadeu G//Xavier N 

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 
      Culte d’adoració 18h  
Culte d’oració: Dijous  20h 

Dijous a les 6 de la tarda 

Al·leluia: Diumenge a les 20h 

L’Estel:  Diumenge 2/4 1 del migdia 

 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 i la seva esposa Roser, 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,  la Isabel i el José ; pel Pere P, 
Paquita M,  pel Gori, per la Fina germana de l’Amelia, per la Teresa N, per la 
Mònica. 
 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. Per aquells que ens agradaria que trobessin al 
Senyor. ( pares, mares, germans..). Operació Andrés 
 Pels ministeris de Bona Llavor. Per l’Escola Dominical i els seus mestres. Pel 
Creixement de l’església. 
 Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli. 
 Per la Llar d’avis de Vilafranca i la Residencia Infantil Emmanuel 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per 
aquests que estem vivim com a congregació. 

Cultes Senyores 

ANIVERSARIS 
10 Concha 12 Albert M 
14 Max C, Soledad V 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

8 de febrer de 2015 

Número 1466 

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806  

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! 

1 Co 6,11 



La setmana passada deixàvem entra al Senyor a casa nostra i ho celebràvem, 
però els dies passen i la història continua. I... 
Un dia el vaig trobar esperant-me en la porta. Em va mirar fixament. 
-Aquesta casa fa una olor estranya  -em va dir-. Segurament hi ha alguna cosa 
morta . És a dalt. Crec que és en l'armari que tens en el passadís. 
Quan ho va dir vaig saber exactament a què es referia.  Hi havia un petit armari 
al costat del replà de l'escala. No era molt gran, però el tenia tancat amb clau i 
forrellat i guardava un parell de coses personals; no volia que ningú les sabés. I, 
per descomptat, no desitjava que Crist ho veiés. Sabia que eren coses mortes 
que van pertànyer a la meva vida anterior. Les considerava tan meves que fins i  
tot em negava a admetre que les tenia. 
El vaig seguir de mala gana, i mentre pujàvem les escales la pudor es feia cada 
vegada més intensa. Va assenyalar la porta. Jo estava enfadat: no sé com 
explicar-ho. Li havia donat accés a la biblioteca, al menjador, a la sala d'estar, a 
tota la casa i ara m'estava interrogant sobre un armari d'un metre per seixanta 
centímetres. “Això és massa”, em vaig dir. “No li donaré la clau”. 
-Bé -va dir-, si creus que em quedaré aquí amb aquesta olor, estàs equivocat. 
Marxo fora, al pati. I va començar a baixar lentament les escales. 
Quan s'ha arribat a conèixer a Crist, i a estimar-lo, el pitjor que pot succeir és 
percebre que ell s’està allunyant, que ens retira la seva comunió. Vaig haver de 
cedir. 
-Et donaré la clau -li vaig dir amb tristesa-, però tu hauràs d'obrir l'armari i 
netejar-lo. Jo no tinc forces per fer-ho. -només dóna'm la clau, dóna'm el teu 
permís per fer-me càrrec d'aquest armari i del que està dins, i ho faré.- Amb dits 
tremolosos vaig agafar la clau i li vaig donar. La va agafar, va caminar fins a la 
porta, la va obrir, va entrar i va treure el que estava podrint-se allà dins. 
Després va netejar l'armari i el va pintar. Ho va fer en un instant. Quina victòria, 
quina llibertat al no tenir ja aquestes coses mortes en la meva vida! 
De sobte, em va venir un pensament: 
-Senyor, seria possible que tu et fessis càrrec de dirigir tota la casa i que 
l'administressis com vas fer amb l'armari? Assumiries la responsabilitat de 
governar la meva vida perquè sigui el que ha de ser?- El seu rostre es va  
il·luminar i la seva resposta no es va fer esperar. 
-M'encantaria! És el que vull fer. No pots ser un cristià victoriós per les teves 
pròpies forces. Deixa'm fer-ho a través de tu i per a tu. Aquesta és la manera. 
Però -va afegir,- no sóc més que un convidat. No tinc autoritat per actuar, ja que 
no es tracta de la meva propietat. 
Caient de genolls davant d'ell, li vaig dir: -Senyor, tot aquest temps tu has estat 
un convidat i jo l'amo de la casa. D'aquí d'ara endavant, jo seré el servent.  
Tu seràs l'amo, el Senyor i el mestre.- 

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  
Continuem amb el treball d’ajut, assistència i 
acompanyament que es realitzar des de Bona 
Llavor. la llet, formatgets i oli. 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. Propera distribució: 14-2 

14-2 Rebost/ Culte Unit a BCN 

28-2  Rebost 

13-3 Conferència Samuel Escobar 

31-3 Culte Unit Setmana Santa SBD. 1eebs, 

a les 20h 

La Pregunta de l’ED 
Resposta mes de  gener 
Busquem un home: Eutic 
Pregunta mes de febrer 

Tornem a buscar un home 
Pista 1: Va viure en temps del rei Darius 

Preparem l’Escola Dominical: OSEES 
Dll: Os 4; Dm: Dt Os 5; Dc: Os 6; 
Dj:Os 7;Dv: Os 8; Ds:Os 9,1-9; 

LECTURES BÍBLIQUES 

FESTIVAL DE L’ESPERANÇA 

Els dies 1 i 2 de maig es realitzarà a 
Barcelona el Festival de l’Esperança al 
Palau Sant Jordi. Informació penjada al 
taulell o a la Web: 
http://www.festivalesperanza.org/index.php 

Vaig córrer fins a la caixa forta, vaig agafar el títol de propietat de la casa i 
l'inventari de tot. Vaig signar alegrement el traspàs de la propietat de la casa a 
ell en exclusivitat, en el present i per a tota l'eternitat. -Llest -vaig dir-, aquí està 
tot el que sóc i el que tinc, per sempre. Ara, dirigeix tu la casa. Jo em quedaré 
amb tu com el teu servidor i com a amic. 
És el moment de prendre les decisions, si tu creus que Jesús ha entrat a casa 
teva com un convidat per tu, perquè has escollit que sigui el teu convidat, fes un 
pas endavant i converteix-lo en el Senyor de la teva vida, qui administra el teu 
dia a dia, les teves inquietuds, els teus pensaments, en definitiva, qui et cuida i et 
guia per un camí ple d’amor i d’harmonia amb el Senyor. 
Pensa-ho i decideix!                                                                      (Aport: Joves) 

CULTE UNIT 

Dissabte 14 de febrer a les 18h a 
l’Església Evangèlica Cecmavi c/ Maria 
Victoria 11 de BCN, culte d’acció de 
gràcies  de primers d’any organitzat per 
diverses entitats evangèliques. 

FELICITATS 
El dia 3 va néixer la Gina, (neta de 
l’Àngela i besnéta de la Filomena), li 
donem la benvinguda i felicitem als 
seus pares i a tota la  família. Donem 
gràcies al Senyor per aquesta nova 
benedicció. 


