Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: La Mercè R i el seu fill Enric, la Rosa, l’Artur, per

l’Elisabeta i la seva família, la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina, la Isabel i el José; el Gori i la Feli, la
Teresa Q, la Gina, la Maria Cs, per la petita Valentina, Sonia i Joan F, i Marta P V.
 Per totes les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, infants.
Per tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.
 Per la nostra comunitat, cada un dels serveis, ministeris i les persones que
els desenvolupen, i els nous reptes que el Senyor té preparats per nosaltres.
 Pels nous responsables. Pels diaques.
 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència i

esclavatge.
 Per la situació del nostres país.
 Per cada nou dia, agraint les benediccions i les oportunitats de servir.

Cultes

Senyores
Dijous a les 6 de la tarda

Diumenge: Escola dominical: 11h
Culte d’adoració 18h
Dijous: Culte d’oració: 20h

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Número 1622

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell

Benvingut!
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!

BeneÏt sigui el DÉu i Pare de nostre Senyor Jesucrist,
que ens ha beneÏt per mitjÀ del Crist amb tota mena
de benediccions espirituals dalt del cel. Ef 1,3

Bona Llavor
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem
Suport educatiu: dijous 17,30 a 19 h

Atenció pastoral

Corals
Al·leluia: Diumenge a les 20h
L’Estel:

Diaques

25 de febrer de 2018

Telèfon per contactar
amb el pastor Melero: 630113463.

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.
Francesc A: 609475704; Eva Ll 679124234;Albert M 657601050
Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;

25 de febrer//4 de març
Diaca de torn: Myriam R //Eva LL
Torn de porta: Ruben R //Bemjamí G

ANIVERSARIS
25 Gregori P/ 26 Joan C R
1-4 Elena R

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

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

Dijous vàrem tenir una oportunitat especial de trobada, junts vàrem buscar la
visió per desenvolupar la missió que el Senyor ha encomanat a la nostra
comunitat i ho vàrem fer a través de la pregària creant uns moments especials
de relació amb el nostre Déu a través de pregàries i lloances cantades, lectures
de la bíblia inspiradores, amb paraules motivadores de germans que ens
presentaven els temes, amb la força dels silencis i amb la humilitat, la senzillesa
i l’agraïment de paraules que brollaven del cors de germans i germanes quan es
dirigien al nostre Déu. Uns moments íntims, fraternals, de reflexió i d’emoció,
gaudint de la presència de l’esperit del Senyor.
Ens foren presentats tres grans blocs de pregària, sense oblidar les benediccions
que hem gaudit i estem gaudint i l’agraïment que sentim:
Primer, Pels germans de l’església, per cada una de les famílies, pels fills i pels nets. En
Carles ens feia reflexionar amb aquestes paraules: La família en temps de Crist
era diferent de la família actual. Llavors si se salvava el cap, ja se salvava tota la
prole, ja que tota la resta de la parentela no tenia personalitat pròpia, sinó que
venia representada normalment per una persona al capdavant, normalment el
pare. Avui, però, la cosa ha canviat. La salvació és necessària de forma
individual, personal i intransferible. No val que cregui el meu pare, el meu avi,
el meu cònjuge o el meu fill. Ho haig de fer jo de forma imperiosa. No puc
delegar-ho en ningú. Avui m'agradaria pregar per tots aquells fills, espòs,
esposa, pare, mare, avi, àvia, nét, néta, totes aquelles persones que estimo i
aquelles que simplement es van anar allunyant de forma paulatina i que ens
agradaria que tornessin, no només a la comunitat o a alguna comunitat, sinó a
establir una relació amb el Senyor fructífera. També m'agradaria pregar per
aquells que, encara que possiblement encara creuen, han deixat d'assistir als
nostres cultes, perquè pensen que no és necessari anar físicament a cap
església, que només amb manifestar-se creients ja n'hi ha prou, però no volen
entendre que és millor estar envoltat de germans que creuen el mateix que tu i
que et poden donar l'amor, l'estimació i el consol que estan aïllats no en poden
gaudir.

Segon punt; Per la missió i visió de la 1eebs: diaques, responsables de ministeris, el
compromís personal. L’Anna ens animava dient: Crec que tots tenim clara quina és
la nostra missió com església: Mt. 28- "Aneu i prediqueu". I ens feia la següent
reflexió: Gràcies al Senyor, vivim en un país on no som perseguits per predicar
l’evangeli, on podem obrir les portes de la nostra església. Ens sentim còmodes
a la nostra església, tenim germanor, però no ens hem de conformar. Volem ser
sal i llum allà on estem: en aquest barri, en aquesta ciutat, en aquest món.
Necessitem la direcció del Senyor però per això ens cal: PREGAR-CALLAR I
ESCOLTAR. El Senyor ens parla. Estic convençuda que Déu té un projecte molt
gran per aquesta església, segur que el té però ens hem de disposar a PREGARCALLAR I ESCOLTAR. Potser no serà el projecte que nosaltres teníem previst, ni
de la forma prevista, potser serà totalment diferent del que havíem vist fins ara,
però serà el seu projecte i nosaltres no oblidem mai, que nosaltres som servents

en la seva obra, aquesta obra és seva no pas nostra, i dels diaques, ni dels caps de
ministeri, tots som servents i hem de servir-lo com millor sapiguem, com Ell ens
cridi. Preparem-nos per escoltar el que el Senyor ens té preparat, que segur que el
vindrà serà gran, segur, perquè és el seu projecte!!!
Tercer, Necessitats de l’1eebs: Joves, famílies amb nens, pastor L’Eva amb un seguit de
lectures ens animava a continuar pregant amb esperança per les necessitats de la
nostra comunitat. Mc 11,24; Col 4,2;Jer 33,31; Jn 5,14 llegiu aquestes lectures, el
contingut és potent i revelador.
Gràcies Senyor, tu ets la nostra força i el nostre ajut. Tu ens ajudes a no defallir.
Ens sentim agraïts per les teves benediccions i també per les persones que ens has
posat en el camí, els que hi són i els que ja no hi són, demanem per tots aquells
que tu ens prepares, que els sapiguem veure i valorar, però sobretot estimar.
Capacitants Senyor, per desenvolupar la Missió que ens has encomanat, que tu
portis la direcció i ens mantinguem aferrats a la teva Paraula. Et demanem saviesa,
creativitat, il·lusió, vocació de servei, paciència i sobretot sentir-nos embolcallats del
teu gran amor redemptor.
Gràcies
M. A
A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones i t’ofereix
algunes oportunitats per desenvolupar els teus dons, parla amb l'Àngela o
M. Antònia. Ens sentim agraïts per la vostra col·laboració, recolzament i
suport en oració. Us necessitem, TU ETS NECESSARI.
Propera distribució: 10-3

La pregunta de l’ED

PREGUNTA MES DE FEBRER
Busquem dos germans
25-2 Participació en el culte de la
PISTA
4:
Va beneir primer el petit en lloc
tarda d’en Sergi Edo, pastor de Girona.
del gran
4 al 11 del 3 Setmana de pregària
Pista 3: L’avi els va dir que esdevindrien
Esglésies pregant per esglésies.
com si fossin fills seus
9-3 Trobada responsables de PISTA 2:El seu pare va arribar a ser molt
important
ministeris
PISTA1: Tenien molts oncles
10-3 Rebost
ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!!
24-3 Rebost
27– 2 –18 a les 19h Carrer del Carme, 47 BCN
Informació detallada al taulell

LECTURES BÍBLIQUES
El primer pas que et portarà a l'èxit, és
la voluntat d’escoltar.
Dll:Ex 14,12-22/Dm: Llc 21,7-15/
Dc: Rm 1,6// Dj:1 Jn 4,1-6 /
Dv:Dn 6,19-26 /Dss Fets 3,1-10//

