
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   

5 d’ abril//12 d’abril 
Diaca de torn:  Àngela R//Myriam R 
Torn de porta: Benjamí G//Ruben R 

Bona Llavor 

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ; 

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, 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 les famílies que aquests dies han perdut a persones estimades. 
 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 i per les persones 
que no poden expressar-se amb llibertat. 
 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 
5-4 Pascual H// 9-4 Cristina B, 

10-4 Miriam V//11-4 Francisco M

C/Domènech i Montaner, 40 

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

5 d’abril de 2015 

Número 1474

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! 

Col 4,2 



Els dits de la mà 
Aport  Francisoc M 

Sabem i tenim clar que la pregària és una eina que ens ajuda a créixer en la 

fe, ens ajuda a conèixer, a descobrir, més la persona de Jesús i el seu amor 

per nosaltres. La pregària és una trobada amb el Pare, és un cara a cara 

amb Jesús que ens uneix a ell d’una manera especial. Quan més pregues, 

més t’enganxes. Els creients considerem que és molt important per la nostra 

relació amb Déu i creixement espiritual, però ens adonem que no sempre 

sabem donar-li l’espai de temps i lloc, en la nostra vida diària,  i ens 

quedem lluny de pregar amb la fe i la insistència que això ens exigeix 

perden els beneficis espirituals que ens aportaria. 

Aquí una petita i insignificant eina que ens pot facilitar el nostre temps 

d'oració. 

Mirem la nostra mà, quantes possibilitats té, amb ella podem fer gairebé de 

tot: tocar, agafar, acariciar, jugar... 

Centrem-nos en els cinc dits, mirem-los d’un a un i analitzem les seves 

característiques: 

El Polze o gros 

Aquest és el dit més fort. Donem gràcies per totes les coses fortes que hi ha 

a la nostra vida, com per exemple la llar, la família, l'església, les relacions 

amb els germans,  etc. 

L'Índex: 

Aquest és el dit que apunta. Preguem per totes aquelles persones i coses que 

van ser i són guia i per nosaltres. Amics, mestres, metges, pastors, etc, 

El Cor i mitger 

Aquest és el dit més alt, el que apunta més amunt, preguem per les 

persones que estan en llocs de responsabilitat, que exerceixen poder, els 

líders, els governants, els parlaments... 

L’Anular: 

Aquest és el dit més feble de la mà. No pot fer molt per ell mateix. Això ens 

convida a pregar per les persones sense recursos, els pobres, els indefensos, 

els famolencs, els malalts, els que poden expressar el que pensen ... 

El Menovell o gorrí 

Aquest és el més petit i últim dit de la mà. Ens pot fer pensar en la nostra 

petitesa i  recordar que hem de pregar per nosaltres mateixos. 

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  
Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que es realitzar des de 

Bona Llavor. Necessitem: Llaunes de sardines, 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: 11-4 

5-4 Culte a les 11 del matí 

11-4 Rebost 

15-4 Rebost 

17-4 Conversem amb la música 

evangèlica 

25-4 Rebost 

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 

Si hi vols anar amb autocar, parla 

amb el pastor. 

La Pregunta de l’ED 

LECTURES BÍBLIQUES 

Direcció i discrecció, són de vital importancia. 

Dll 1Re 3,9; Dm Sl 1,1-3; Dc Sl 119,125 ; Dj Pr 3,5-6;  

Dv Sl 119, 132; Ds Jn 8,31-32 

Resposta mes de març 

Buscàvem un miracle :separar les aigües del 

Jordà   

Els dos homes que el van fer: Eliseu i Elies 

Pregunta mes d’abril 

Busquem un paràbola  

Pista 1:  Es troba a l’Antic testament, Déu la 

va encarregar a un profeta qye la digués al 

poble d’Israel 

CONVERSEM 

El proper 17 d’abril i en el marc  de 
Conversem hem organitzat una 
concert de música evangèlica en el 
que hi participaran diversos músics 
evangèlics i en el que podrem gaudir 
de la nostra música interpreta de 
formes diverses i amb instruments 
diferents. 


