
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   

7 d’agost//14 d’agost 
Diaca de torn: Myriam R//Francesc A 
Torn de porta: Rubèn 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 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 

13 ÁNGELA R 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

7 d’agost de 2016 

Número 1544 

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  

Mira, sóc a 

la porta i 

truco. Si 

algú 

escolta la 

meva veu i 

obre la 

porta, 

entraré a 

casa seva i 

menjaré 

amb ell, i ell 

amb mi. 
Ap 3,20 



UN PERSONATGE ENTRANYABLE: ZAQUEU 
"Llavors ell  baixà de pressa i el va acollir amb alegria..." Lluc 19: 6 

Zaqueu era una ànima solitària, tot i la relació que compartia diàriament amb 

els companys i amics de les seves condicions i pràctiques. Era la solitud del 

ressentiment, de la rancúnia i l'odi. Publicà d'ofici, era menyspreat pels 

romans als que servia i pels seus conciutadans als que extorsionava. I Zaqueu, 

en venjança, defraudava als seus amos i robava als jueus... I encara que era 

ric i principal entre els cobradors de tributs, sentia en el seu interior la manca 

d'autenticitat d'una veritable companyonia, i la fam i la set de sentir-se estimat. 

Per això, quan Jesús de Natzaret va passar per Jericó, Zaqueu va idear la 

forma de veure’l. Com que era petit d'estatura la multitud li feia nosa, però 

corrent cap endavant va buscar un arbre i es va enfilar a ell. Allí va ser on va 

sentir les increïbles paraules que mai hagués somiat rebre del profeta de 

Natzaret: ""Zaqueu, baixa de pressa, que avui m’haig d’hostatjar a casa teva.". 

Notem: Jesús el va cridar pel seu nom. ¿Potser el coneixia per unes referències 

que li havia donat un altre publicà, Leví, a qui coneixem també com l'apòstol 

Mateu? L'important és que Jesús el coneixia i sabia de la seva necessitat 

ardent de ser estimat per algú i especialment d'estimar algú. Així és avui, Jesús 

ens coneix pel nostre nom. No ens perd de vista entre les multituds anònimes. 

Ens coneix i sap, així mateix, dels anhels i de les  necessitats del nostres cors. 

Zaqueu, baixa de pressa, que avui m’haig d’hostatjar a casa teva." Seria 

aquella visita només això, una visita, o una residència permanent? A Zaqueu 

li tocava decidir.  

Jesús passa a prop del nostre cor, ens fa sentir el beneït frescor de tot el que 

ell és, però la decisió de fer-lo seure a la nostra taula i que el Rei sobirà sigui 

entronitzat en la nostra vida, l'hem de fer nosaltres. 

L'Evangeli ens diu com de revolucionària transformació es va efectuar en el 

cor del lladre cobrador d'impostos. Per què? Perquè Zaqueu va rebre 

joiosament Jesús, no per una hores o uns dies, no per a una estada temporal i 

transitòria, sinó per a una invitació i permanència eternes. El lladre va deixar 

de ser lladre, el rancuniós va deixar d'odiar: el Regne del cel tenia un súbdit 

més. 

 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: 1-9 

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. 

Continuem amb el pla de lectures per l’estiu, per aquesta setmana els capítols 49,50 i 51 

Dll: El servent del Senyor, llum de les nacions. Cant segon 49,1-7//  

Dm: Déu promet restaurar Sió 49,8-21//  

Dc: Repatriació dels jueus deportats 49,22-23 Promesa de redempció 49,24-26// 

Dj: El Senyor no ha repudiat Israel 50,1-3 Qualitats del servent del Senyor 

Cant tercer 50, 4-11//  

Dv: Promesa de consol a Sió, Tornaran els rescats pel 

Senyor, Aixeca’t Jerusalem 51  

No oblidis prendre les vitamines diàries!!! 

LECTURES BÍBLIQUES  
La nostra germana Raquel continua 

ingressada. Ha canviat de lloc: 

Centenari hab 212, ha començat la 

rehabilitació i va progressant 

adequadament. 


