
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   

3 de gener//10 de gener 
Diaca de torn: David R//Xavier N 
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:  

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, per la Mònica, 
pel Jordi V,  per la Teresa Q, per l’Olga P, per L’Emilia mare de l’Elisabet B, per la neta de 
l'Àngela. 
 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. Que aquest dies especials puguin ser un moment de retrobament. 
 Pel desenvolupament dels ministeris de :  Bona Llavor, l’Escola Dominical, la Coral, les 
senyores, els joves. Pel Creixement de l’església. Per la reunió de febrer. 
 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 cada nou dia 

Cultes Senyores 

Diumenge a les 20h 

ANIVERSARI 
Ivan C A 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

3 de gener de 2016 

Número 1513 

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! 

20 i Doneu sempre gràcies 
per tot a Déu Pare, en 
nom de nostre Senyor 

Jesucrist.  

Ef 5,20 



Raquel Reginaldo Ja hem encetat un nou any        

Cada any, les últimes setmanes de desembre i primeres de gener, la majoria del 

humans, tenim tendència a fer projectes pel nou any, que, generalment, quasi mai 

es compleixen. A mi em fa reflexionar, passo balanç: Que he fet durant aquest any 

pel Senyor? He fet el suficient? Podia haver fet més coses? I quasi sempre, l’única 

resposta positiva és aquesta última: Si, podia haver fet molt més... Desprès, em faig 

els propòsits per l’any que encetem, o que acabem d’encetar. Aquest és el meu 

propòsit pel 2016: l’oració. 

Meditant-ho, he pensat que un any és semblant a un gran arbre amb dotze 

branques. El tronc és l’eina que el Senyor posa al nostre abast per contactar amb 

Ell: l’oració, la pregària és la saba que puja i baixa de nosaltres a Ell i d’ Ell a 

nosaltres i que vigoritza les dotze branques, que són el nostre dia a dia i les 

pregaries que li fem. Aquest any he pensat, que a més dels motius particulars de 

cada u i dels que ens proposa l’església, fora bo, que cada mes, tots els cristians, a 

l’una, tinguéssim uns motius de pregària que ens afectessin tant a nosaltres com el 

món que ens envolta. És només un suggeriment. Cada u se’l podria adaptar o crear

-ne un altre. Per exemple: 

Gener: Encetem l’any amb acció de gracies. Durant tot el més, podríem dedicar-lo 

a agrair tots els beneficis passats, per la nostre salvació, pel seu amor i sacrifici, la 

vida, la família, l’església.  Passar revista i tal com diu l’apòstol Pau: “I doneu 

sempre gràcies per tot a Déu Pare, en nom de nostre Senyor Jesucrist” Efesis 5:20  

Es bo començar l’any agraint totes les coses al Senyor. 

Febrer: Perquè el seu Evangeli arribi a tot arreu. És necessari, tal com va dir el 

Senyor: “A més, cal que primer sigui predicat l’Evangeli a totes les nacions” Marc 

13:10 

Març: Pels governants de tot el món, que governin sàviament, amb justícia, 

incorruptes, amb honradesa. Es el consell de l’apòstol Pau a 1ª Timoteu 2:1-2 

Abril: Per la crisis: que hi hagi feina per tothom, que no hi hagin aturats, que trobin 

la manera de crear llocs de treball. 

Maig: Que en un mes tan florit i en que la terra comença de nou a fertilitzar donant 

vida a les plantes i aliments, que no hi hagin infants i ancians que passin fam. 

Juny: Que tots els pobles i nacions deixin les guerres fratricides. 

Juliol: Que es creïn lleis justes que protegeixin a tothom, en especial als més febles. 

Agost: Que s’acabi la violència, tan de gènere com de qualsevol classe. 

Setembre: Comença el nou curs. Perquè tots els nens del món tinguin dret a 

l’educació i als     estudis. Que puguin ser nens, no esclaus ni soldats. 

Octubre: Pels pastors, missioners, i cristians en general, en especial pels perseguits 

par causa del evangeli. 

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BÍBLIQUES 

La pregunta de l’ED 

9-1 Rebost/ Concert de la Coral per l’IBEC 

a Passatge Gaiolà  a les 19h 

14-1 Activitats habituals del dijous 

17-1  Culte de la tarda amb la participació 

de la Damaris Playà 

23-1 Rebost 

6-2 Reunió d’Església a les 18h 

14-2 Inici dels estudis  a l’ED amb en 

Jaume Triginé 

PREGUNTA MES DE GENER 
Busquem una regió 
1 Pista: Jesús hi va anar amb els seus 
deixebles. 

CALENDARIS LLIBRES CD 

Buscant els últims detalls d’aquest dies 
per amics i familiars? a la Bookstore 
Church la Dorcas et pot ajudar  a 
trobar el que necessites. 

 Vivim envoltats de persones que es 
senten estressades. No et queixis d'allò 
que tu permets. 

Dll: Sl 9,9; Dm: Sl 73,26;  
Dc: Sl 127,2; Dj: Sl 91, 7-10;  

Dv: 1 Pe 5,7 ; Ds: Sl 56,4;  

MEMÒRIES/INFORMES 

Continuem des de Bona Llavor treballant 
en l’ajut, assistència i acompanyament de  
persones que ens necessiten. Pel rebost 
necessitem: torrons, neules i productes 
pels lots de Nadal.  Llaunes de sardines, 
tonyina, formatge, xocolata en pols  i oli 
de girasol per completar els lots. 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.  Operació joguines: el dia 9 es 

Responsables de ministeris comenceu ha 
elaborar les vostres valoracions de la 
tasca realitzada durant l’any. Lliurar a la 
Myriam R o enviar per mail. 

 

       TROBADES DELS DIJOUS 
       El dia 7de gener no  
       es realitzaran les activitats 
habituals: reunió de senyores, 
suport escolar, culte de pregària. 

Novembre: Per les esglésies: per un 

avivament a totes les esglésies, que tots 

tornem al nostre primer amor,  treballant 

per Crist. 

Desembre: Per nosaltres tots els cristians: 

Perquè no ens apartem de la fe i la 

salvació en Jesucrist. Que el Senyor ens 

ajudi a no caure a la temptació, que 

perdoni les nostres caigudes, que fem tan 

conscients com inconscients, que tots en 

fem, al menys jo si, Tal com va dir 

l’apòstol Joan: “Si diem que no hem 

pecat mai, el deixem per mentider, i 
demostrem que no tenim la seva paraula 

dins nostre” 1 Joan 1:10 

Resumint: Que s’acabin les guerres i les 

injustícies i regni l’Amor.  


