
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   

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: Fins l’octubre  

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, la Rosa,  l’Artur,  

l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà,   la Rosa cunyada de la Lydia G,  la Julia 

C i l’Andreu E, la Marcelina,  la Isabel i el José; el Gori i la Feli,  la Teresa Q, la Gina,  Miriam S 

(Lleida),  la Maria Cs,  , Alicia i Rodrigo S, Paco A. 

 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: persones grans, joves, infants. Per tots 

aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.  

  Pels ministeris i el servei a la comunitat i a la ciutat. Per les activitats que tenim 

aquest dies: Culte de Batejos... 

 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 les persones que viuen la destrucció i la pèrdua. 

 Per cada nou dia, agraint les benediccions que ens aporta. 

Cultes Senyores 

Diumenge 20h 

Francesc A: 609475704; Eva Ll 679124234;Albert M  657601050 

Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

2 de juliol//9 de juliol 
Diaca de torn: Myriam R//Eva LL 
Torn de porta: Ruben R//Joan F 

ANIVERSARI 
30 Raquel R 7 Maruja M 

8 Adrià L O 

HORARI D’ESTIU CULTE 11h 

Del  25 de juny al 10 de setembre  

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

2 de juliol de 2017 

Número 1589 

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número  015806  

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! 

UNITS EN GRATITUT I GENEROSITAT 

Hi hagué molta alegria entre el poble per la 

contribució voluntària que s’havia fet, perquè 

s’havia ofert sincerament i de tot cor al Senyor; i 

també el rei David en va tenir una gran alegria. 



La reprensió del neci (4) 
Apor: Andreu E M 

 “Els mariners van agafar por i cada un demanava auxili al deu déu. I, per 
alleugerir el vaixell, van llançar la càrrega al mar. Mentrestant Jonàs, que 
havia baixat al fons de la nau, jeia profundament adormit. Se li va acostar el 
capità i li va dir: Què fas tu dormint? Aixeca’t i clama al teu déu! Pot ser es 
recordarà de nosaltres i no morirem.” 
Per què dormia Jonàs? Quan jo era jove, vaig ser cridat a complir amb el 

servei militar obligatori al meu país. Vaig ser sortejat, segons el mètode de 

distribució que es feia servir en aquest temps, i vaig sortir destinat a la 

marina. Passats uns mesos dins d'aquest cos, vam sortir embarcats en un 

vaixell de guerra cap a unes bases navals llunyanes. Als tres dies de salpar, 

però, es va deslligar una ferotge tempesta que ens va colpejar sense parar 

durant dos dies i dues nits. Fins als mariners veterans estaven 

descompostos pels violents moviments del vaixell. Al tercer dia una alarma 

ens va despertar a la matinada. El vaixell estava a punt d'enfonsar-se. No 

recordo haver vist en aquesta oportunitat a ningú dormint en aquesta 

situació. Al contrari, la desesperació i la por estaven dibuixats a la cara de 

la majoria. Cadascun buscava calmar la seva ansietat a la seva manera. 

Però ningú dormia! 

Per què dormia Jonàs? Penso que l'alleujament d'haver escapat de la 

missió que se li havia encomanat era tan intens que Jonàs es podia donar 

el luxe de descansar una mica. Com podia tenir-li por a una tempesta 

quan havia escapat de la tasca de predicar el penediment als assiris? Això 

ni es comparava amb allò altre! La seva insensatesa havia produït en ell 

una falsa il·lusió de seguretat. 

Quan hem triat el camí de la desobediència, Déu tira mà del que necessita 

per reprendre’ns. Moltes vegades ha usat els pagans que estan a les 

fosques, com portaveus de l'Altíssim. Fins un ase pot ser el seu instrument, 

com ho va ser en el cas de Balaam (Nm. 22,21-31). En aquest cas, el 

mateix capità del vaixell va venir a reprendre Jonàs, exhortant a fer el que 

hauria d'haver fet des d'un primer moment: clamar Déu. 

El fet és que no podem desobeir Déu en una cosa, sense que siguin afectats 

altres aspectes de la vida. La desobediència en una àrea comporta 

conseqüències per a la vida tota. Quan Jonàs li va donar l'esquena al 

Senyor, va començar a transitar per aquest perillós camí on s'intenta seguir 

Déu «a la nostra manera». El pecat produeix en nosaltres un adormiment 

que ens porta a perdre tota sensibilitat espiritual. En el Salm 32,9, l'autor 

Continuem des de Bona Llavor treballant en el servei a les 

persones. 

L’estiu no ens atura!. Ens sentim agraïts per la vostra col·laboració, 

recolzament i suport en oració. Et necessitem, TU ETS NECESSARI, 

parla amb l'Àngela per col·laborar.  

Enguany el  Dispositiu d'alimentació infantil Estiu 2017, es realitzarà a al Fira 

Sabadell els dies: 11 i15 del 7 i 13 del 9 de 10h a 12h.  

LECTURES  BÍBLIQUES 

11-7 Dispositiu infantil de vacances 

15 -7 Rebost 

25 -7 Dispositiu infantil de vacances 

5 - 8 Rebost 

17– 9 Inici Escola Dominical 

19 al 22 –10 Convenció UEBE 

Gandia “Units en gratitud i 

generositat.” 

La voluntat de Déu 

Dilluns: Salm 15 Divendres: 2 Pere 1, 3-9 

Dimarts: Miquees 6, 6-8 Dissabte: 1 Joan 4, 7-16 

Dimecres: Mateu 5, 14-16 

Dijous: Romans 13, 8-14 

Desitgem que 

l’estiu sigui un 

temps de moltes 

benediccions.  

Si visiteu alguna 

comunitat doneu 

salutacions de 

part nostra. 

Bon estiu 

ens diu que la persona que no confessa els seus pecats és com «el cavall, o 

com la mula, sense enteniment, que han de ser subjectats amb cabestre i 

amb fre». En un sentit figurat, quan escollim donar l'esquena a Déu, ell 

haurà subjectar-nos amb «cabestre i fre», perquè el diàleg ja no funcionarà 

en el nostre cas. 

Per pensar: «Una mica de pecat sumarà dificultats a la nostra vida, restarà 

forces a les nostres energies i afegirà contratemps al nostra caminar». 


