
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   

1 de novembre// 8 de novembre 
Diaca de torn: Xavier N// Àngela 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 29h  

Dijous a les 6 de la tarda. 

Al·leluia:  

L’Estel:   

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  la Mercè 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 
la Sara germana de la Raquel, per la Rosa cunyada de la Lydia G, per la Julia C i 
l’Andreu E, la Marcelina,  la Isabel i el José ; pel Pere P, pel Gori, per la Fina 
germana de l’Amelia, i l'Isaïes el seu fill,   per la Mònica, pel Jordi V,  per la 
Teresa Q, l’Olga P, M Antònia, per L’Emilia mare de l’Elisabet B, Marta Carb 
 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.  
 Pel desenvolupament dels ministeris de :  Bona Llavor, l’Escola Dominical, la 
Coral. Pel Creixement de l’església.  
 Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli,  per les persones 
que no poden expressar-se amb llibertat.  Pels refugiats i les persones que viuen 
en situacions de guerra i violència. 
Per les persones que aquest dies pateixen les conseqüències d’una natura 
incontrolable. 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per 
aquests que estem vivim com a congregació. 

Cultes Senyores 

Diumenge a les 20h 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

1 de novembre de 2015 

Número 1504 

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! 

Sl 118,1 



El motor de l’església és l’Escola Dominical. És el lloc a on s’estudia la 

Paraula de Déu, i és tan bo per infants, com per joves, adult i ancians. 

Tots hi podem aprendre i gaudir de la Bíblia. 

Per els infants es molt important, jo diria basic. És el lloc a on se’ls 

prepara per la seva vida espiritual. No ens ho diu la mateixa Bíblia? 

“Instrueix l’Infant en el seu camí i ni quan sigui vell no se’n apartarà” (Pr 22,6). I 

que ens diu el Senyor Jesús? “Deixeu els infants i no els impediu de venir a mi, 

perquè el Regne de Déu és dels qui son com ells” (Mt 19,14) 

Els joves, perquè els dona força i coneixements per el seu camí., els dona 

eines valuoses per la seva vida i per poder retransmetre l’evangeli a 

altres. A més el Salmista ens diu: “Com mantindrà el jove la seva integritat de 

conducta? Vivint segons la seva paraula. (Sl 119,9) Com aconseguir-ho? 

Estudiant-la. A on? Quin millor lloc que l’Escola Dominical? 

I tan els joves, con als adults i els ancians, el Senyor ens diu: “Vosaltres 

examineu les Escriptures perquè us penseu trobar-hi la vida eterna i elles son les 

que donen testimoniatge de mi.” (Jn 5,39)  

El mateix senyor Jesús ens dona exemple. A Lc 2,41-52 trobem al Senyor a 

l’edat de 12 anys estudiant i fent preguntes als mestres de la llei 

El Senyor Jesús mateix anava per les sinagogues ensenyant.  “Arribat el 

dissabte, es va posar a ensenyar a la sinagoga...” (Mc 6,2) i també: “Jesús 

anava per tots els pobles i vilatges i ensenyava a les sinagogues” (Mt 22,3) i 

trobaríem molts més exemples. 

L’apòstol Pau ens diu que va estudiar als peus del rabí Gamaliel ho 

trobem a Ac (Fets) 22,3 

També l’apòstol Pau quan anava a una població, el primer que feia era 

anar a la sinagoga a ensenyar. Ho trobem en varis llocs del Nou 

Testament, per posar un exemple, quan va anar a Berea trobem que: 

“Aquests més tractables que els de Tessalònica, van acollir la paraula amb bona 

disposició, examinant les escriptures cada dia per comprovar si això era així” 

(Fets 17,11)  

Una església amb una bona Escola Dominical, és una església viva, 

dinàmica, espiritual. Jo convido a tots els germans i germanes en la fe, 

que vinguin a l’Escola Dominical, siguin joves, adults o de l’anomenada 

tercera edat, i sobretot als infants, segur que en sortiran amb beneficis 

per la seva vida espiritual i diària. Amen. 

EL MOTOR DE L'ESGLÉSIA 
Raquel Reginaldo 

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  
Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i acompanyament de  
persones que ens necessiten. Pel rebost necessitem: Llaunes de sardines i tonyina, 
formatgets i cola-cao. Pel suport educatiu persones que puguin dedicar el seu temps. 
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: 7-11 

LECTURES BÍBLIQUES 

La pregunta de l’ED 

Ja tenim a la vostra disposició un bon 
sortit de calendaris pel proper any. 
Feu les comandes a la Dorcas. 

CALENDARIS 

FORMACIÓ 

Els dies 6 i 7 Jornades de formació 
Global Leadership Summit, a la 
Unida de Terrassa. Un recurs per 
millorar les teves habilitats i recursos 
per treballar i dirigir  equips. Més 
informació:www.global-leadership.es 

6 i 7 del 11 The clobal Learership sumit, 

Unida de Terrassa 

7-11 Rebost//10,30 Jovenevan//Culte unit 

d’oració de les Esglésies de   Sabadell a les 

18,30 Lloc: 1eebs 

15-11 Dia de la MÚSICA 

21-11 Rebost 

27-28 del 11 GRAN RECAPTA 

(VOLUNTARIS) 

Us animem a participar i ho podeu fer 
individualment, en família, per classes, 
per grup de wasshap...o la fórmula que 
us sembli més convenient. És molt 
enriquidor, provar-ho val la pena!!! 

Resposta mes d’octubre 
Els 4 insectes són: llagosta, saltareta, 

saltamartí i llagost (altres respostes són 
vàlides) 

Pregunta mes de novembre 
Busquem un carrer 

Pista 1: Hi anaven a buscar l’aliment 
més bàsic 

Davant les necessitats que algunes persones tenen és bo que recordem textos 
que ens parlen de l'hospitalitat i d’acollir.  

Dll: Rm 12,13; Dm: 1Tm 5,10; Dc: He 13,2 ; Dj: Fets 14,1;  
Dv: Fl 2,25-29 ; Ds: 1Pe 4,10 

JOVENEVAN 

A les 10,30 Col·legi San Joan Bosco de 
Horta. Passeig Vall d'Hebron,258 
El lema: Deixebles. 
facebook.com/jovenevan 

INFORMACIONS 

Al taulell d’anuncis hi ha diverses 
informacions penjades 
El director del MOS ha penjat una 

salutació : 

https://www.youtube.com/watch?v=5r

WhwMtdtWE 


