
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   

26 de maig// 2 de juny 

Diaca de torn: Xavier N//Àngela R 

Torn de porta: Benjamí G//Gregori P 

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 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. Per aquells que s’han distanciat del Senyor. 

 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. 

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

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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GRÀCIA I LLIBERTAT 
Francisco Melero-pastor. 

Els jueus tenien 613 preceptes que configuraven la normativa que estaven 

obligats a complir, i sí el judaisme tenia semblant quadre restringint la seva 

capacitat de moviments, és a dir de llibertat, la veritat és que el 

cristianisme, d'una o altra manera ha pres una mica d'això arribant a 

qüestionar-se, o interpretant malament el que anomenem "llibertat en 

Crist" Una part de l'Església universal cabila entre el que és permès i el que 

és  prohibit. El legalisme ens fa viure en una situació permanent, o gairebé 

permanent de por per no transgredir els límits. Jo dels 613 preceptes em 

quedo només amb un,  el més important, i és més jo diria que és l’ únic 

rigorosament necessari: "L'amor" (en l'amor no hi ha por). Sortir de 

l'esclavatge del pecat per caure en l'esclavitud religiosa em sembla, com a 

mínim, patètic. 

A tots els que estaven oprimits per l'esclavatge del legalisme, Jesús els 

digué: Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré 

reposar ..... deixebles meus, que sóc benèvol i humil ... "Què aprendre 

d'ell? Són moltes les coses que podem i hem d'aprendre del Mestre, però 

en aquestes ocasions jo m'atreveixo a dir que aprenguem a viure amb la 

senzillesa, harmonia, sinceritat i amor misericordiós que va viure Jesús, ell 

no estava per complir normes, és més en alguna ocasió es va saltar els 

preceptes establerts per guardar el dissabte, però en cada una d'aquestes 

ocasions va existir una raó superior un precepte molts més sublim. 

Viure l'experiència joiosa de la nostra fe, no és fàcil, requereix prendre 

decisions, i perquè aquestes siguin encertades hem de tenir una genuïna 

comunió amb el Senyor, i això implica fidelitat, compromís i oració. 

 

AGENDA  
1-6 CET Badalona Inteligencia emocional 
10h//Concert Coral a Castellar de Vallés 

8-6 Rebost 

9-6 Concert de primavera 

16-6 11h. Clausura escola dominical 

17-6 3a Sessió Seminari “La pràctica del 
Counselling en el Ministeri” amb J. Triginé 
10,15 h 

22-6 Rebost 

23-6 Culte a les 11h i Revetlla de San Joan 

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... Gràcies per les vostres pregàries i la vostra 
col·laboració. Propera distribució  dia: 8-6-13 

PREGUNTA MES DE MAIG (última del  curs) 

Busquem un home  

PISTA 4: Es troba al Nou Testament. Va 

veure amb goig complir-se la promesa. 

PISTA 3: Esperava amb anhel la vinguda 

del Crist. 

PISTA 2: L’esperit Sant li va fer una 
promesa 

PISTA 1:  Era just, pietós i entrat en anys.  

Participar és bo i saludable. Investigar la 

Paraula ens aporta saviesa i coneixement.   

LECTURES BIBLIQUES 
Ansietat: 
És terrible viure en un estat d’ansietat. És com viure sense fe, sense esperança. 

Dll. Sl 62,3-8; Dm. Fl 4,6-8;Dc. Mt 6,31-34 ; Dj. Mt 11,28-30;  
Dv. Jr 17,7-8; Ds. Mt 6,26-29 

PRESENTACIÓ 

CET:Seminari sobre “Inteligència 
emocional” dissabte 1 de juny a les 10 
del matí a EEB de Badalona. Professor: J. 
A Cuenca. 
CONGRÉS INTERNACIONAL: Tema: Els 
últims anys de la vida de Pau. Organitzat 
per l’Institut de Ciències Teològiques Sant 
Fructuós de Tarragona del 25 al 29 de 
juny. . 
CURS DE VOLUNTRIAT: Durant el mes de 
juny, 2 voluntaris de Bona Llavor 
participaran en el curs de voluntaris 
organitzat per l’Ajuntament 

TAULELL D’ANUNCIS 

Informació de: 
 campaments per totes les edats. 
 cursos de formació 

NOU PLAFÓ 

Aprofita el nou plafó per apuntar els 
motius de pregària. 

El proper divendres 31 a les 19h a la 
Biblioteca de Castellar la Miriam 
Valldeperes presentarà el llibre 
G r a f o a n á l i s i s .  G r a f o l o g i a  y 
fibromialgia. 

FORMACIÓ 


