
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   

24 de juliol //31 de juliol 
Diaca de torn: Àngela R//Xavier N 
Torn de porta: Joan F// Benjamí G 

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 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.  
 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 18 de setembre 

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

Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;  

ANIVERSARIS 

31 Myriam R 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

24 de juliol de 2016 

Número 1542 

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  

 

acolliu-vos els uns als altres, 

tal com el Crist també ens va acollir  

per a glòria de Déu. 

Rm 15,7 



Cobrint la necessitat 
Yolanda Tamayo  

18 DE JULIO DE 2016  

Quan acaricies, quan abraces. Cobreixes, tapes la nuesa. 

Quan escoltes, quan calles, quan tanques els ulls i fas una oració si-

lenciosa que arriba  a les orelles de Déu. Cobreixes la nuesa. 

Quan contemples els cors desolats i rescates de l'oblit una imatge 

entranyable amb la intenció de regalar unes pinzellades que facin 

ressorgir el somriure. Estàs cobrint la nuesa. 

La nuesa t’ exposa a les inclemències, fa que sentis  fred, dolor i ver-

gonya. 

Quan algú posa el seu mantell i tapa amorosament la nuesa, l'ésser 

desvalgut al qual  es cobreix se sent protegit, estimat. 

Estem cridats a fer costat, a contribuir, a portar allà on no n'hi ha. 

Cridats a suplir d’acord amb les nostres capacitats, mitjans. 

Vivim en una societat en què molts necessiten ser coberts protegits  

per paraules i gestos d'amor. Persones que s’apropen a tu i coneixent 

les teves limitacions estan esperant aquest gest de complicitat amorós 

que els proporcioni forces per seguir. 

Ser recer, ser aquest falda on bressolar al fràgil. 

Ser font fresca per sadollar vides assedegades. 

Vestir-nos de vent amic per despentinar tristeses, per ventar dol, do-

lor. 

A vegades, quan no sé què dir, quan amb pocatraça busco dins la 

meva maleta, (el cor) paraules  que ajudin a llimar asprors, guarnei-

xo la vida de qui implora ajuda regalant-li una sincera abraçada que 

cobreix de forma immediata la urgent necessitat. Després ... vénen 

les paraules assertives, el consell, la direcció. Però aquesta abraça-

da, aquesta carícia, fan que l'ésser al qual atenc se senti cobert per 

un mantell d'empatia. Em fa ser un al seu costat. Ens posa a tots dos 

en la mateixa posició. 

 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: 20-7 

 

6-8  Rebost 

1-9 Dispositiu estiu 18h 

11-9 Assemblea d’església a les 

12,30  

18-9 Inici Escola Dominical 11h//Culte 

d’adoració 18h 

22-9 Reunió de Senyores//Culte de 

pregària 

20 al 23-10 Convenció UEB Gandia 

4 i 5-11 Cimera de lideratge LECTURES BÍBLIQUES  

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. 

Us proposem per aquest estiu un pla de lectures sobre el llibre d'Isaïes  

Capítols 44 i 45. 

Dll: la fidelitat del Senyor, el Déu únic 44, 1-8  

Dm: Sàtira contra els ídols  44, 9-20 

Dc: El Senyor, Redemtor d’Israel 44, 21-28  

Dj: Cir, l’ungit del Senyor 45,1-7 El poder sobirà del Senyor 45, 8-13  

Dv: Israel salvat pel Senyor 45,14-19 

Dss: El Senyor i els ídols de Babilònia 45,20-25 

No oblidis prendre les vitamines diàries!!! 

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  


