
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   

11 de setembre// 18 de setembre 
Diaca de torn: David R//Xavier N 
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 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, Marta G. 
 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 

16 Jaime R 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

11 de setembre de 2016 

Número 1549 

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! 

 

CREURE ÉS MÉS QUE UN VERB 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Diumenge 18 de setembre a les 11 del matí  

l’Escola Dominical us convida a la inauguració  

del curs 2016-2017 
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Desprès gaudirem d’un aperitiu! 



El proper diumenge dia 18 de setembre inaugurarem el curs  

2016-2017 de l’Escola Dominical.  

Enguany us proposem la següent idea: “CREURE ÉS MÉS QUE UN 

VERB”,  a partir d’aquesta proposta, ens agradaria que junts 

busquéssim, trobéssim i interioritzéssim que vol dir creure per 

nosaltres.  

Us convidem  a que tots el diumenges, ens acompanyeu en aquest 

espai de trobada, diàleg, estudi i creixement i que el feu vostre, que el 

conqueriu i que ens pugui enriquir a tots i totes per realitzar un millor 

servei per l’extensió i proclamació del Regne de Déu. 

Ens agradaria comptar amb tots vosaltres i que ens acompanyéssiu 

aquest nou curs 2016-2017 

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. TENS UN PARELL D’HORES A LA SETMANA 

PER COMPARTIR? 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. Parleu amb l'Àngela o La M Antònia. Propera 

distribució: 17-9 

El proper dissabte dia 17-9-16  celebraran a la 

nostra església la cerimònia de casament de  Valeria 

T i Andrés M, membres d’una de les  esglésies evangèliques de 

Cerdanyola. Els hi desitgem que el Senyor els beneeixi en aquest nou 

camí que emprendran junts. 

CASAMENT 

 AGENDA  
17-9 Rebost 

18-9 GRAN FESTA: Inici Escola Dominical 11h//Culte d’adoració 18h 

22-9 Reunió de Senyores//Culte de pregària 

8-10 Rebost 

20 al 23-10 Convenció UEB Gandia 

22-10 Rebost 

4 i 5-11 Cimera de lideratge 

LECTURES BÍBLIQUES  

Capítols finals d'Isaïes del 64-66. Déu es fa visible. Regne, dignitat, adoració. 

Dll: Reconeixement de culpa 64,1-12  //  

Dm: Resposta del Senyor 65,1-7 //  

Dc: El Senyor promet benediccions. Un cel nou i una terra nova  65,8-25 // 

Dj: El Senyor creador de totes les coses 66,1-4 //  

Dv: Judici i deslliurament 66,5-17 //  

Dss: El gran aplegament final 66,18-24 // 

No oblidis prendre les vitamines diàries!!! 

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.  

OPERACIONS 
El passat dijous el nostre germà Gori i MartaG (voluntària del rebost) varen 

ser operats. Gràcies al Senyor tot ha anat bé i van evolucionant correctament. 

La Marta ja és a casa i en Gori continua la Tauli a l’hab.  533. Continuem 

pregant per ells i les seves famílies. 


