
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

17 de març//24 de març17 de març//24 de març17 de març//24 de març17 de març//24 de març    
Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn: torn: torn: torn:  Myriam R//Francesc A 

Torn de porta: Joan F//Benjamí G 

Bona Llavor 

Diaques 

Francesc A, 609475704; Myriam R,676233434; Amadeu G, 620603042;  
Àngela R. 646211050; Xavier N, 650439796;  

Caldera-Grup de pregària 

Corals 

Telèfon per contactar amb el pastor Melero: 
630113463. 

Atenció pastoral 

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   
                                            MOLTES GRÀCIES! 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit. 

Senyores 

Repartim roba i aliments 
Esmorzem 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 
Dijous a les  5h30’ suport escolar i  català 

Diumenge: Escola Dominical 11h matí. 
                  Culte d'adoració 18h  
Dijous: Culte de pregària 20h 

A les 6 de la tarda 

Al·leluia: Diumenge a les 20h 
L’Estel:  Diumenge 2/4 1 del migdia 

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  la Mercé R i el seu fill Enric, la 
Rosa, l’Artur i la mare de la Rosa ,  l’Elisabeta i els seus fills,  pels fills d’en 
Paco R,  per Mª Elvira.  
∗ Per les persones que estan a l’atur que el Senyor atengui les seves necessitats 
i ens faci sensibles davant d’aquesta situació. 
∗ Per les  famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de consol. 
∗ Per les persones grans,  pels nois i noies, i per totes les famílies de la nostra 
comunitat. 
∗ Pel pastor, pels diaques, pels responsables dels ministeris,per cada un dels 
membres. Perquè amb coherència puguem  organitzar  una programació al 
servei  del ministeri que ens ha encomanat el Crist. 
∗ Pels ministeris de Bona Llavor. 
∗ Per la Residència infantil Emmanuel. http://www.resi-rie.org/  
∗ Per la certesa de  saber que el Senyor sempre ens acompanya. 

ANIVERSARIS 
19 Gerard L A 

21 Biel L A 

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! 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

Benvingut! 

17 de març de 2013 
Número 1367 

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A     
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ATENCIÓ:ATENCIÓ:ATENCIÓ:ATENCIÓ:    

Les activitats del dijous 28 de marçdijous 28 de marçdijous 28 de marçdijous 28 de març, no es realitzaran: culte de pregària i reu-

nió de Senyores. 

El diumenge 31El diumenge 31El diumenge 31El diumenge 31----3333. Celebrarem el culte a les 11 del mati. No tindrem culte a 

la tarda. 

Els temps que ens ha tocat viure no són fàcils, però malgrat les situacions 

per les quals estem passant ens sentim agraïts a Déu, per aquest regal que 

ens ha concedit, el do de la vida. Per afrontar aquest trajecte tots i totes 

necessitem sentir l’amor de Déu a les nostres vides, aquest amor 

alliberador, enriquidor, transformador, que ens dona confiança i seguretat. 

Déu, ens proposa que tinguem una relació amb Ell, però per fonamentar 

una bona relació és bàsic establir una bona comunicació, fluida oberta, 

sincera, transparent que creï un vincle d’amor i agraïment fort i estable. 

El diàleg, és una de les eines més importants de transformació de canvi i 

de resolució de conflictes amb els altres i amb nosaltres mateixos i això és 

el que passa quan establim aquest diàleg amb Déu a través de Crist i 

sentim el seu amor a les nostres vides. 

El seu  amor  ens capacita, per obrir els ulls i veure. 

El seu amor ens capacita per obrir les  orelles,no ser sords,sentir i escoltar. 

El seu amor ens capacita per sentir el sofriment i perdre l’apatia. 

El seu amor ens capacita per poder  veure el món amb la seva realitat. 

El seu amor ens capacita per veure’ns amb els ulls dels altres, 

especialment els de les víctimes. 

El seu amor ens capacita per afrontar la realitat. 

Només ens queda està atents a la realitat vital i preguntar-nos cada nou 

dia, i voler escoltar la resposta: Què té pensat Déu per mi?;Què espera 

Déu de mi?,Què em diu a través del que passa al món? 

Estem preparats, estem capacitats, podem fer-ho.  

DESPERTEM  A LA VIDA REAL 

AIXEQUEM-NOS i ACTUEM! 

LA REALITATLA REALITATLA REALITATLA REALITATLA REALITATLA REALITATLA REALITATLA REALITATLA REALITATLA REALITATLA REALITATLA REALITAT            M. AM. AM. AM. A    

AGENDA  

CULTE UNITCULTE UNITCULTE UNITCULTE UNIT    

18181818----3333CET Reciclatge “La pràctica del 
counselling en el ministeri pastoral” 1a 
Sessió 
23232323----3 3 3 3 Rebost 
26262626----3 3 3 3 Culte unit, a les 20h. Església del 
Redemptor.  
31313131----3  Culte a les 11h3  Culte a les 11h3  Culte a les 11h3  Culte a les 11h    
6666----4 4 4 4 CET/ Neteja general: Fem dissabte, 10h 
20202020----4 4 4 4 Seminari al Redemptor, amb sopar. 
21212121----4 4 4 4 Participació en el culte de les 18h de J. 
L Andavert 

DIACONIA BONA LLAVOR  

LA PREGUNTA DE L’ED 

Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i  recolzament per continuar realitzant 

aquests servei. Aquest temps setmanal que tens és just el que ens fa falta. Com ho tens els 

dijous a la tarda, per treballar amb nens i nenes? 

Necessitem: briks de caldo, pollastre o peix, xocolata en pols per la llet, formatgets, 

formatge,oli de girasol... Gràcies per les vostres pregàries i la vostra col·laboració. Prop 

distribució  dia: 23-3 

El proper dimarts 26-3 a les 20H, 
celebrarem el culte Unit de Setmana 
Santa  a l’Església del Redemptor. La 
meditació de la Paraula anirà a càrrec del 
pastor Elias Nofuentes. 

PEL MES DE MARÇMARÇMARÇMARÇ    

Busquem una ciutatBusquem una ciutatBusquem una ciutatBusquem una ciutat    

PISTA 2: PISTA 2: PISTA 2: PISTA 2: El Senyor Jesús i va anar, 
només un cop i va fer un miracle, dos 
evangelis diuen a la sortida i un diu a 
l’entrada 
PISTA 1PISTA 1PISTA 1PISTA 1: La trobem en el Nou Testament, 

en l’Antic Testament en trobem una altre 

amb el mateix nom 

Participar és bo i saludable. Investigar la 
Paraula ens aporta saviesa i coneixement. 
És un bon remei per millorar l’astènia 

FORMACIÓ 
Cet Reciclatge: Cet Reciclatge: Cet Reciclatge: Cet Reciclatge: La pràctica del 
COUNSELLING en el ministeri cristià  és el 
tema que desenvoluparà en Jaume Triginé  
els dies 18-3; 6-4 i 17-6 a les nostres 
instal·lacions de 10,15 a 13,30.Dirigit a 
pastors,responsables i líders. Hi ha beques 
pels jubilats. (Taulell) 
CET: 6CET: 6CET: 6CET: 6----4 4 4 4 Segona carta de Timoteu: 
L’encàrrec de Pau Tot un repte sobre 
l’Evangelització 

COMIAT 
El passat 11 de març en Tomás 
Larcada, pare d’en Gabi L va passar a 
la presencia del Senyor. Des d'aquí fem 
palès el nostre condol a la família per 
aquesta separació temporal 

LECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUES    
    El nostre  enemic és fort, però el nostre ajudador és totpoderós. 

Dll. Sl 37,7; Dm. Sl 120,1-2;Dc. Is 54,17 Dj. 1 Pe 3,13; Dv Is 59,19 ;  
Ds.1Pe 5,7 .  


