
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   

17 de maig// 24 de maig 
Diaca de torn:  Myriam R//Francesc A 
Torn de porta: Benjamí G//Rubèn 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 Núria M, per la Mònica, Sebastina H. 
 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..).  
 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 les famílies de les persones que han perdut éssers estimats. 
 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 

20 Gabriel L 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

17 de març de 2015 

Número 1480 

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! 

Pr 23,19 



MÚSICA I LLETRA DE L’ESPERANÇA 

OP I N I Ó  | Ventijol suau | per Guillem Correa, pastor a Barcelona i secretari 

general del CEC | 

Aquests dies a Barcelona s’ha posat música i lletra a l’Esperança. O millor 

dit: El Festival de l’Esperança ha omplert Barcelona amb la seva música i 

amb la seva lletra. 

Amb la seva música, perquè, els dos dies que es va omplir de gom a gom, 

el Palau Sant Jordi, de la ciutat de Barcelona, va vibrar i es va emocionar 

amb les càlides interpretacions dels diversos artistes que van passar pel seu 

escenari. 

Amb la seva lletra, perquè la música que es va poder escoltar anava 

avalada per la lletra de la vida de tots els artistes, músics, cantants i 

d’altres participants, que van voler expressar la seva fe en Jesús. 

El Jesús que es va presentar en el Palau Sant Jordi és el Jesús viu que viu la 

seva vida en els milers i milers de seguidors i de seguidores que es van 

sentir convocats i convocades per aquest Festival. 

Avui, quan a la vella Europa hi ha qui demana que amaguem la nostra fe 

cristiana, milers i milers de persones es van reunir per celebrar, amb 

l’alegria d’una gran festa musical, serenament i respectuosament, aquesta 

mateixa fe. 

Des del principi es va dir molt clarament: és un festival de música cristiana 

on es parlarà de Déu. 

I es va parlar de Déu de moltes i de molt diferents maneres. 

En una societat tan materialista com la nostra omplir el Palau Sant Jordi 

d’espiritualitat cristiana un dia i repetir-ho l’endemà no és pas gens fàcil i 

cal posar-ho en valor. 

És una fita històrica. 

És, també, un signe d’Esperança. 

Un signe d’Esperança que caldrà mantenir viu en el record. 

Però també l’evidència contrastada que en aquesta vella Europa encara hi 

ha gent, molta gent, que creu en l’Esperança cristiana. 

 

 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: 23-5 

17-5 Concert Gospel Glòria Nativitat 

Terrassa a les 12h. 

23-5 Rebost 

24-5 Conferència ED Déu i les 

(dis)capacitats amb Lydia Gonzales i Jordi 

Torrents. 

30-5 Trobada de UEMM a la Unidad de 

Terrassa. Participació de la coral Al·leluia 

CONFERENCIA ED 

El  diumenge dia 24 a les 11h del 

matí, ens acompanyaran  la Lydia 

Gonzalez i en Jordi Torrents, 

membres de l’església Unida de 

Terrassa i ens faran la conferència de 

l’Escola Dominical, que porta per títol. 

Déu i les (dis) capacitats. 

No  us ho perdeu segur que serà  una 

mirada molt interessant. 

La Pregunta de l’ED 

Pregunta mes de maig: 
Busquem un home 

Pista3: Al segon somni Deu li deia que 

el castigaria fins que reconegués que 

Ell era l’únic que regeix als homes i 

dona els regnes a qui Ell vol. 

Pista 2: Va tenir 2 somnis 

Pista 1: Era un rei molt poderós 

INGRÉS 

En Pere P continua ingressat a 

l’hospital. Preguem perquè el Senyor 

el guardi i l’acompanyi a ell i a la 

seva família. 

LECTURES BÍBLIQUES 

Lideratge: Una empresa val el que valen els seus líders, l’església local també. 

Dll: Sl 37,23;Dm Sl 84,11; Dc: Mt 7,2; Dj: Rm 8,14;  

Dv: 2 Tm 2,2; Ds 1Tm 5,17-18 


