
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   

28 d’agost//4 de setembre 
Diaca de torn: Myriam R// Francesc A 
Torn de porta: Joan F//Benjami 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 l’Eva 
 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;  

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

28 d’agost de 2016 

Número 1546 

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  

Fl 4,9 



Crist, de primera mà Andreu E M 

“Per la paraula d’ell mateix encara molts més van creure, i deien a la dona: Ara ja no 
creiem pel que tu dius. Nosaltres mateixos l’hem sentit i sabem que aquest és realment el 
salvador del món.”  Joan 4.41-42 
El diàleg de Crist amb la dona samaritana al costat del pou d'aigua és un dels més 
increïbles registrats per l'Escriptura. Jesús no va ser ni agressiu ni irrespectuós amb 
ella, però amb una habilitat sorprenent, el Mestre la va guiar fins al moment de 
confrontar-la amb la seva necessitat d'un canvi profund. 
Quan analitzem les veritables dimensions d'aquesta trobada podem entendre per 
què el testimoni de la dona va ser tan dramàtic. Ella no era una persona amb una 
reputació molt sòlida. Havia passat per cinc matrimonis i estava en el procés, 
segurament, de construir el sisè fracàs. Després de la conversa amb   Crist,  alguna 
cosa va esdevenir en ella que van convertir les seves paraules en un testimoni viu i 
dramàtic. Tota l'aldea va venir a conèixer al “profeta” que li havia revelat la veritat de 
Déu. Van acabar demanant a Crist que es quedés entre ells, i molts més van creure 
per la Paraula d'ell. 
El testimoni d'aquesta gent, assenyala la importància d'una experiència personal amb 
Crist. A la dona li deien: “Ja no creiem només pel teu testimoni, sinó pel que hem 
sentit personalment de Crist”. L'experiència inicial, pel testimoni de la dona, 
ràpidament va ser reemplaçada pel contacte personal que cada un va tenir amb el 
Messies, i les seves vides van ser transformades. 
La majoria de nosaltres vam tenir una experiència de conversió similar. Ens vàrem 
acostar a Crist pel que altres ens van explicar, o pel que vam veure en les seves 
vides. Els seus testimonis van despertar en nosaltres un desig de conèixer Jesús 
personalment. Aquesta experiència personal va establir la base de les nostres 
primeres vivències en la vida cristiana. 
És important notar que aquest principi és la base de tot exercici espiritual 
transformador. Tristament, molts cristians no avancen més enllà d'aquesta 
experiència inicial. La seva “evidència” de l'eficàcia de la vida espiritual torna a 
descansar sobre el testimoni d'altres, perquè no van alimentar aquesta relació 
incipient amb Crist, portant-la més enllà de l'entusiasme i el fervor inicial. Al no tenir 
una relació quotidiana amb Jesús, es resignen a observar en altres el que no 
posseeixen en la seva pròpia vida personal. Saben que Crist és real, però no per 
experiència pròpia sinó pel testimoni d'altres. Amb el passar del temps, això produeix 
un cinisme i una religiositat que seca tota expressió de gràcia. 
¡És molt  important , llavors, que cada dia renovem el nostre caminar amb ell! Hem 
de buscar una relació que ens permeti compartir el testimoni dels samaritans: “ Ara ja 
no creiem pel que tu dius. Nosaltres mateixos l’hem sentit i sabem que aquest és 
realment el salvador del món.”. 

Per pensar: Com va la nostra relació amb el Senyor? Podem donar testimoni que ell 
ens parla i ministra diàriament? Quines coses hem de fer per cultivar major intimitat 
amb ell? Quines expectatives té Crist de la seva relació amb mi? 

 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 ministeri 
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  

Estem arribant el final de l’estiu us continuem  
desitjant que sigui un temps de moltes benediccions. 
Si visiteu alguna comunitat doneu salutacions de part 
nostra. No oblideu enviar la vostra imatge d’aquest 
estiu i un petit comentari, encara que no hagueu 
marxat. 

Continuem amb el nostre pla de lectures a Isaïes,  ara els  capítols 58,59 i 60 
En ells ens parla de la necessitat que té el poble d’Israel per viure en santedat 
i com la veu del profeta mostra el camí. 
Dll: El dejuni que agrada al Senyor 58,1-12  //  
Dm: Sobre el dissabte 58,13-14  //  
Dc: la mà del Senyor No s’ha retret 59,11-8  //  
Dj: Reconeixement del pecat 59,9-14  //  
Dv: la justícia i el pacte del Senyor,59,15-21  //  
Dss: La glòria de la noca Jerusalem 60,1-22 // 
No oblidis prendre les vitamines diàries!!! 

MALALTS 
La nostra germana Raquel ja ha sortit 
de l’hospital, ara un camí de 
recuperació. 
L’Eva també ha estat donada d’alta i 
es va recuperant molt ràpidament.  
Donem gràcies al Senyor!!! 

“Per la paraula d’ell mateix encara molts més van creure, i deien a la dona: Ara ja no 
creiem pel que tu dius. Nosaltres mateixos l’hem sentit i sabem que aquest és realment el 
salvador del món.”  Joan 4.41-42 
El diàleg de Crist amb la dona samaritana al costat del pou d'aigua és un dels més 
increïbles registrats per l'Escriptura. Jesús no va ser ni agressiu ni irrespectuós amb 
ella, però amb una habilitat sorprenent, el Mestre la va guiar fins al moment de 
confrontar-la amb la seva necessitat d'un canvi profund. 
Quan analitzem les veritables dimensions d'aquesta trobada podem entendre per 
què el testimoni de la dona va ser tan dramàtic. Ella no era una persona amb una 
reputació molt sòlida. Havia passat per cinc matrimonis i estava en el procés, 
segurament, de construir el sisè fracàs. Després de la conversa amb   Crist,  alguna 
cosa va esdevenir en ella que van convertir les seves paraules en un testimoni viu i 
dramàtic. Tota l'aldea va venir a conèixer al “profeta” que li havia revelat la veritat de 
Déu. Van acabar demanant a Crist que es quedés entre ells, i molts més van creure 
per la Paraula d'ell. 
El testimoni d'aquesta gent, assenyala la importància d'una experiència personal amb 
Crist. A la dona li deien: “Ja no creiem només pel teu testimoni, sinó pel que hem 
sentit personalment de Crist”. L'experiència inicial, pel testimoni de la dona, 
ràpidament va ser reemplaçada pel contacte personal que cada un va tenir amb el 
Messies, i les seves vides van ser transformades. 
La majoria de nosaltres vam tenir una experiència de conversió similar. Ens vàrem 
acostar a Crist pel que altres ens van explicar, o pel que vam veure en les seves 
vides. Els seus testimonis van despertar en nosaltres un desig de conèixer Jesús 
personalment. Aquesta experiència personal va establir la base de les nostres 
primeres vivències en la vida cristiana. 
És important notar que aquest principi és la base de tot exercici espiritual 
transformador. Tristament, molts cristians no avancen més enllà d'aquesta 
experiència inicial. La seva “evidència” de l'eficàcia de la vida espiritual torna a 
descansar sobre el testimoni d'altres, perquè no van alimentar aquesta relació 
incipient amb Crist, portant-la més enllà de l'entusiasme i el fervor inicial. Al no tenir 
una relació quotidiana amb Jesús, es resignen a observar en altres el que no 
posseeixen en la seva pròpia vida personal. Saben que Crist és real, però no per 
experiència pròpia sinó pel testimoni d'altres. Amb el passar del temps, això produeix 
un cinisme i una religiositat que seca tota expressió de gràcia. 
¡És molt  important , llavors, que cada dia renovem el nostre caminar amb ell! Hem 
de buscar una relació que ens permeti compartir el testimoni dels samaritans: “ Ara ja 
no creiem pel que tu dius. Nosaltres mateixos l’hem sentit i sabem que aquest és 
realment el salvador del món.”. 

Per pensar: Com va la nostra relació amb el Senyor? Podem donar testimoni que ell 
ens parla i ministra diàriament? Quines coses hem de fer per cultivar major intimitat 
amb ell? Quines expectatives té Crist de la seva relació amb mi? 


