
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  

Lloc:  Guarderia . 

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   

21 d’abril// 28 d’abril 

Diaca de torn:  Xavier N/Àngela R 

Torn de porta:  Joan F/ Benjamí G 

Bona Llavor 

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; Amadeu G: 619120077 ;  

Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;  

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. 

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 la Paquita M, per la Teresa Q, per la Marcelina M. 

 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 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  estar disposats al servei  del 

ministeri que ens ha encomanat el Crist. 

 Pels ministeris de Bona Llavor. 

 Pels joves de les comunitats de Sabadell  

 Per la certesa de  saber que el Senyor sempre ens acompanya. 

ANIVERSARIS 
28-4 M Lluisa M 

2-5 Juana F 
4-5 M Teresa 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! 
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Hi ha tres coses   
Anònim  

Hi ha tres coses a la vida que passen i mai tornen: 

El temps ... 

Les paraules ... 

Les oportunitats. 

Hi ha tres coses a la vida que poden destruir a una persona: 

La ira ... 

L'orgull ... 

No saber perdonar. 

Hi ha tres coses a la vida que mai has perdre: 

La pau ... 

L'honestedat ... 

L'esperança. 

Hi ha tres coses a la vida que tenen més valor: 

L'amor ... 

La bondat ...  

Les relacions. 

Hi ha tres coses a la vida que no són segures: 

L'èxit ... 

La felicitat ... 

Els somnis. 

Hi ha tres coses a la vida que formen a una persona: 

La sinceritat ... 

El compromís ... 

La constància. . . 

Només hi ha tres persones que són veritablement fidels: 

El pare ... 

El fill ... 

L'esperit sant. 

AGENDA  
27-4 Festa de la primavera a Binèfar. 

1-5 Excursió Unida Esglésies Evangèliques a 
Palau de Plegamans 

4-5 Rebost/ Taller breu Església de Tallers 

6-5 2a Sessió Seminari “La pràctica del 
Counselling en el Miniteri” amb Jaume Triginé 

12-5 Dia de la Família 

17-5 Conferència Araguas ¿Como cultivar 
una sana auto-estima en los hijos?  

17 I 18 de maig Campanya de primavera, 
Rebost Solidari 

25-5  CET de 10h a 13,30h; 2Timoteu amb 
J.A. Cuenca 

DIACONIA BONA LLAVOR  

LA PREGUNTA DE L’ED 

Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i  recolzament per continuar realitzant 
aquests servei. Necessitem: briks de caldo, pollastre o peix, xocolata en pols per la llet, 
formatgets, formatge,oli de girasol... També necessitem una altre persona que ens vulgui fer 
de conserge els dijous a la tarda per atendre a les famílies i acompanyar-les quan fem el 
servei de suport. Gràcies per les vostres pregàries i la vostra col·laboració.  
Propera distribució  dia: 4-5 

PREGUNTA MES D’ABRIL 

Busquem un miracle i  

la persona que el va fer. 

PISTA 4: Es un profeta i a més d’aquest 

miracle, en va fer molts: Més inlús que el 

seu mestre i antecessor, un d’ells va fer 

surar una destral. 

PISTA 3: Tan el que busquem com els dos 
del Senyor Jesús, en va gaudir molta 
gent. 
PISTA 2:  Un miracle, quasi igual, el va 

fer el Senyor Jesús en dues ocasions   

PISTA 1: Es troben a l’Antic Testament, un 
profeta. 
Participar és bo i saludable. Investigar la 
Paraula ens aporta saviesa i coneixement.   

FORMACIÓ 

LECTURES BIBLIQUES 
Déu no consulta el teu passat, per 
determinar el teu futur. 
Dll. Is 53,6; Dm. Jn 1,12;Dc. Jn 6,37; 

Dj. Ac 16,31; Dv. Rm 10,9-10 ;  
Ds. Rm 3,23 

INTERVENCION QUIRÚRGICA                                                                                                                                                                                                    

La M. Elvira, va ser intervinguda el passat 
dimarts, una intervenció llarga i difícil. Es 
va recuperant i en Josué ens ha dit que 
ens envia moltes salutacions. Si tot va 
evolucionant tal i com esta previst es 
possible que el proper divendres ja vagi a 
planta. Continuem pregant per la seva 
recuperació.  

CET: 25-5 a les 10h Segona Carta de 
Timoteu: L’encàrrec de Pau. Tot un repte 
per l’evangelització.  

TAULELL D’ANUNCIS 
Informació de: 
 campaments per totes les edats. 
 cursos de formació 
 excursió unida 


