
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 juliol//24 de juliol 
Diaca de torn: Xavier N//Àngela R 
Torn de porta: Ruben R//Joan F 

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.  
Perquè el Senyor ens doni visió i ens capaciti per servir-lo a través de la comunitat. 
 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 

23 Elisabet Pelmus 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

17 de juliol de 2016 

Número 1541 

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  

 Ef 6,17 

Cobriu-vos amb el casc de la salvació   

i preneu l'espasa de l'Esperit,  

que és la Paraula de Déu, 



Sense Nord Isabel Pavón 8 -7-16 

Ens agrada buscar testimonis impactants quan  celebrem actes evangelístics. 
Passa el mateix en revistes i altres mitjans de comunicació. Amb ulls terrenals 
busquem l'impacte, aquesta punxada que se'ns clava al cervell. Per certs 
projectes s'indaga per veure qui va ser més dolent, qui va ser pitjor persona, qui 
va assassinar, qui va estar a la presó, qui va traficar o prendre drogues i aquests 
són els testimonis de conversió que es trien per mostrar-los al públic. Són 
bastants els que menyspreen la conversió de la gent senzilla, d'aquella que ni és 
mala persona, ni ha assassinat, ni estat a la presó complint condemna, ni va 
traficar o consumir drogues. Aquests testimonis són apartats, i aquestes persones 
se senten infravalorades com cristianes i arriben a somiar amb haver fet alguna 
cosa dolenta perquè la seva conversió al Senyor tingui sentit per l'església. La 
noia que porta una vida normal pensa que explicar el que el Senyor ha fet en la 
seva vida no té importància, se sent frustrada per no poder explicar el que sent  
als altres. Això és greu, molt greu. L'home que passa desapercebut al seu barri i 
coneix al Senyor no sap com explicar el miracle que ha passat a la vida. Igual de 
greu. Sembla que, segons alguns, aquestes persones tenen poc a aportar al Cos 
de Crist i a la societat. Sembla també que el sacrifici de Crist no va ser igual per 
a tothom, ni té la mateixa importància a tothom. Per justificar el contrari del que 
exposo, algú recordarà el text de Simó el fariseu (Lc 7: 39-43). 
El fariseu que havia convidat Jesús, en veure això, pensà: «Si aquest fos de debò 
un profeta, s'adonaria de quina classe de persona és aquesta que el toca: una 
dona de mala vida.» Llavors Jesús li va dir al fariseu:  
"Simó, haig de dir-te una cosa." Ell li respon: "Digues, Mestre." "Un prestador 
tenia dos deutors: l'un li devia cinc-cents denaris, i l'altre, cinquanta. Com que no 
tenien amb què pagar, va perdonar el deute a tots dos. Quin d'ells et sembla 
que li estarà més agraït?"  Simó li respongué: "Suposo que aquell a qui ha 
perdonat més." Ell li va dir: "Justament." 
Per descomptat que Simó el fariseu tenia raó. El que té el deute més gran és més 
agraït, però això no vol dir fer diferència en el perdó del deute. Si entrem en la 
quantitat deguda estaríem donant la importància al deutor, no al perdonador i 
escric sobre reconèixer l'obra de Déu en les nostres vides, d'obrir la finestra i que 
tots vegin el que Ell ha fet en nosaltres. Tots pequem, no menyspreem la salvació 
en uns i exalcem la d'altres. La mida de l'ofensa no té importància per a Déu ja 
que caminàvem retirats de la seva presència. Tant si es deu molt com si ha poc, 
la conversió de qualsevol és grandiosa i vàlida, motiu suficient perquè altres la 
coneguin. Pensem en les persones comunes que han conegut al Senyor, aquests 
que no han comès delictes importants, aquests que obren la boca quan senten 
les maldats comeses per altres redimits i senten el tot i no haver estat com ells 
perquè, en el fons, molt en el fons, alguns volen haver estat més dolents per 
poder explicar-ho i per ser escoltat i per sentir que forma part del mateix cos que 

 AGENDA  

 MALALTES 

Continuem des de Bona Llavor 
treballant en l’ajut, assistència 
i  a companyamen t  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 

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  
Continuem amb el profeta Isaïes.  
Aquesta setmana capítols 42 i 43 
Dll: El servent del Senyor 42,1-9 
Dm: Himne de victòria, 42,10-17 
Dc: Israel un poble sord i cec, 42,18-25 
Dj: El Senyor és l’únic salvador, 43 1-9 
Dv: Els testimonis del Senyor 43,10-18 
Dss: Israel no ha invocat el Senyor 43,19-28  
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  

La nostra germana Raquel R 
continua ingressada a l’hospital 
pendent d’operació, desprès de la 
caiguda. 
La nostra estimada Teresa Q també 
ha passat uns dies a l’hospital. Ja li 
han donat l’alta i es va recuperant a casa. 

 TRASPÀS 

El passat dimecres es va celebrar  la 
cerimònia de comiat de la mare de la 
nostra germana Marta F. 
Acompanyem a la família en aquests 
moments i demanem al Senyor que els 
ajudi a superar la pèrdua. 

aquest el testimoni va d'església en església i de web en web llevant valor de la  
mort del Senyor i donant-se a si mateix. 
També hi ha els que exageren els seus testimonis i afegeixen detalls falsos perquè 
resultin impressionants. Això és fàcil, posats a això tots som capaços de fer plorar o 
aplaudir a qui escolta, però no és això el que és agradable al Senyor. Som molts 
els éssers humans que, convertits al cristianisme, caminem sense nord en la 
importància del tema del sacrifici de Crist a la creu i la seva resurrecció. 


