
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   

10 de juliol// 17 de juliol 
Diaca de torn: David R//Xavier N 
Torn de porta: Benjamí G//Ruben R 

Bona Llavor 

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 

Suport educatiu i Conversa: Vacances d’estiu 

Diumenge: Culte d’adoració 11h 
 Escola Dominical: Fins el setembre 
Dijous: Culte d’oració. Fins el setembre 

Vacances d’estiu. 

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 
Gori, per la Mònica, per la Teresa Q, per la Gina, per la Filomena, pel Paco R , pel Dídac, pel 
pare de l’Anna M 
 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.  
 Pels germans que han sofert una pèrdua, que el Senyor els hi doni la força necessària 
per superar-la.  
 Pel desenvolupament dels ministeris de :  Bona Llavor, l’Escola Dominical, la Coral, les 
senyores, els joves. Pel Creixement de l’església.  
 Pel proper concert de la Coral Al·leluia. 
 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 la tasca del Rebost  
  Per cada nou dia 

Cultes Senyores 

Fins el mes de 

setembre 

HORARI D’ESTIU 11h 

del 26 de juny al 19 de setembre 

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

Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;  

ANIVERSARIS 
10 Joan O// 12 Rubèn R 

16 Ada A 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

10 de juliol de 2016 

Número 1540 

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! 

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806  

arrelats i 

sobreedificats en 

ell i fonamentats 

en la fe, com fóreu 

ensenyats, 

desbordant en 

acció de gràcies 

Col 2,7 



ARRELATS 
Blandina Ronsano 

Butlletí Juliol 2016– IEB Binèfar 

En el meu darrer viatge vaig comprovar un dels avantatges que té viatjar en 

l'últim vagó de tren. Em vaig fixar que les fulles seques i altres escombraries, 

quan passava el tren, s'aixecaven per l'aire i semblava que volien perseguir-lo, 

cosa impossible a una velocitat de 300 quilòmetres per hora. Però vaig veure, 

que gairebé immediatament queien i es rebolcaven per terra. En canvi, les 

herbes ben arrelades, només es doblegaven per la força de l'aire i es 

redreçaven després, molt serenes sense experimentar res, només haver 

espolsat la  pols de les seves fulles.  

 

En arribar al meu destí, vaig notar el desagradable cerç “cierzo”, aquest vent 

que aixeca tot el que és lleuger i que està deslligat, i ho transporta cap un altra 

l l o c ,  de i xan t  l a  c i u t a t  b ru t a  i  amb  ma l  a spec t e . 

Això em va fer recordar que el món està ple de moviment i que res es mou 

sense que afecti a tot el medi ambient. I em va venir a la ment el consell de  

Pau: ...perquè ja no siguem més com criatures, remoguts i enduts per 

qualsevol corrent de doctrina, a mercè dels homes mestres en incitacions a  

l'error, ". Efesis 4,14 

El vent pot amb allò que està deslligat i el mourà d’un lloc a l’altra. El que està 

ben fixat difícilment serà desplaçat i poc l’afectarà el vent, només en casos molt 

extraordinaris. 

La roca massissa, l'arbre ben arrelat, difícilment pateixen, mentre que la sorra, 

la terra que no està subjecta per la vegetació, són aixecades pels vents i 

corrents d’aire, sent portades lluny on potser no serviran per a res. 

Nosaltres estem envoltats de corrents i vents, i hem d'estar alerta perquè el seu 

efecte no ens produeixi confusió. Hem d’estar ben fonamentats i arrelats a la 

Roca de l'Eternitat, "vivint sincerament en amor, creixem en tots sentits vers  

aquell qui és el cap, el Crist.” Efesis 4,15 

Que la confusió moral i espiritual de la societat actual, no ens mogui a mercè 

d'estratagemes errònies, sinó que puguem romandre amb les nostres arrels 

 AGENDA  

Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i 
acompanyament de  persones que ens necessiten. Gràcies per la 
vostra col·laboració, recolzament i suport en oració. El mes de 
setembre començarem a  treballar amb l’equip de suport, necessitem 
persones joves o grans que vulguin col·laborar en aquest misteri 
d’ajut i acompanyament als nens i nenes que venen. 
Propera distribució: 6-7 

9-7 Rebost 

10-7  Concert Coral Safari. Unida de 

Terrassa a les 18h//Concert Gospel Cor 

Nativitat. Església Nativitat a les 19h. 

6-7  Dispositiu estiu 18h 

20-7 Dispositiu estiu 18h 

23-7 Rebost 

6-8  Rebost 

1-9 Dispositiu estiu 18h 

20 al 23-10 Convenció UEB Gandia 

4 i 5-11 Cimera de lideratge LECTURES BÍBLIQUES  
Us proposem per aquest estiu un pla de lectures sobre el llibre d'Isaïes  

Ens situem en els capítols 40 i 41.Consol i seguretat del nostre Déu 

Dll: El Senyor consola Jerusalem 40,1-11 

Dm: La grandesa divina 40 12-25 

Dc: El Senyor és Déu etern 40,26-31 

Dj: Déu promet l’alliberament a Israel 41, 1-16 

Dv: 1 Pe 3,13-15 

Dss: El repte del Senyor als falsos déus 41,21-29 

No oblidis prendre les vitamines diàries!!! 

Desitgem que l’estiu sigui un temps de moltes 
benediccions. Si visiteu alguna comunitat doneu 
salutacions de part nostra. Recordeu enviar la vostra 
imatge d’aquest estiu i un petit comentari. 

La plana web de la Cimera de 

lideratge en valors 2016 ja esta 

operativa. Podeu navegar i trobar  

informació. Desprès de vacances 

haurem de fer la inscripció. 

La Cimera és realitzarà els dies 4 i 5 

de Novembre a l'Església Unida de 

Terrassa.  www.global-leadership.es  


