
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   

25 d’agost//1 de setembre 

Diaca de torn: Myriam R//Paco A 

Torn de porta: Lliure disposició 

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. 

Repartim roba i aliments 

Esmorzem 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 

Dijous a les  5h30’ suport escolar i  català 

Des del 23 de juny al 8 de setembre 

Culte: Diumenge a 11h 

Dijous: Vacances del 27-6 al 12-9 

Fins el mes de setmbre 

Al·leluia:  

L’Estel:   

 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 

la Julia C, per la Teresa Q, per l’Amadeu G, per la Mei. 

 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. Per tots aquells (fills, nets..) que 

s’han distanciat del Senyor. 

 Perquè el Senyor animi, motivi i il·lusioni el cor de tots  i totes i sàpiguen escoltar 

la seva veu. Per cada un dels ministeris de la comunitat. Perquè amb coherència 

puguem  estar disposats al servei  del Crist. Per les persones que escolten el 

missatge de la Bona  Nova. 

 Pels ministeris de Bona Llavor. Per l’equip de joves disposats a fer el Casal. 

 Pels joves que no oblidin que un dia van ser cridats pel Senyor. 

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

 

Fins el mes de setembre 

Cultes Senyores 

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! 

25 d’agost de 2013 

Número 1390 

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

Quan el perdó ha estat concedit, Quan el perdó ha estat concedit, Quan el perdó ha estat concedit,    

ja no cal cap ofrena del pecat.ja no cal cap ofrena del pecat.ja no cal cap ofrena del pecat.   

He 10,18 



CANTS SIGNIFICATIUS 

Per sobre tot poder,  
de la natura i tot el que és creat; 
Per sobre la saviesa i els camins humans, 
hi eres tu abans que hi fos el món. 
Per sobre tots els reis 
o cap miracle que el món hagi admirat; 
per sobre la riquesa i els tresors, 
el que vals no es pot mesurar. 
A la creu et van fer penjar 
per morir rebutjat i sol 
com una rosa trepitjada al camp; 
però tot i així vas pensar en mi,  
oh Senyor. 

Senyor sota  la guia de l’esperit, 

voldria cada dia ser dirigit.  

Del món i la mentida jo vull triomfar. 

De Vos l’amor convida l’ànima a 

cantar. 

El vostre alè m’atansa on no hi ha 

nit: ni por ni esgarrifança tinc en el 

pit. Prou ser que ja soc lliure, sóc del 

Senyor!  

Ha fet feliç  mon viure l’eternal perdó. 
Marta P 

Em fa pensar en el gran regal de la salvació. Malgrat aquest sacrifici està per sobre de qualsevol situació, persona o quelcom que puguem imaginar. Ell, va pensar amb mi. 

Andreu E 

Us proposo una fusió de dos cants: 

Jo sento en mi i La victòria és amb 

Jesús. 

El primer em fa sentir la petitesa de 

l’esser humà, envers la immensitat 

que és Déu. Sento les contradiccions 

del meu ser com creient i com  

persona: enamorada del Senyor i  del 

món, amb pors i dubtes. Sempre que 

el canto sento la necessitat de dir-li 

com l’estimo i alhora demanar-li que 

malgrat tot, no em deixi. I el segon 

el canto seguit pensat que “ La 

victòria ( al meu garbuix mental” és 

amb Jesús, només has de pensar que 

més gran és el poder de Déu que el 

poder de Satanàs..... 

Jo sento en mi , 

que el teu amor em captiva 

la meva vida jo et vull donar.  

Per això jo et sento en mi. 

Jo només puc oferir-te 

un lloc dintre del meu cor 

perquè canviïs ma vida 

i l’emplenis de l’amor. 

Encara que tots em deixin 

 tu no t’oblides de mi 

i quan els dubtes m'enfonsen 

m’il·lumines el camí. 

Miriam V 
Sergio Martin 

Paul Baloche i Lenny Lebl 

Lletra: Amy Grant 

La victòria és amb Jesús, 

només has de pensar 

que més gran és el poder de 

Déu que el poder de Satanàs. 

La victòria és en Jesús, 

només has de saber 

que encara que hi hagi mal 

temps on el món es destrueixi 

Que si ets en temps de proves 

el Senyor t’ajudarà  

et donarà una sortida  

perquè puguis suportar 

estendrà la seva mà, et dirà 

per on anar et multiplicarà 

les forces i et consolarà. 

Senyor la companyia 

vostra vull jo. 

Abans no comprenia 

aquest gran do. 

Senyor sota la guia 

de l’Esperit, 

voldria cada dia ser 

dirigit. 

Em porta records d’infantesa.  Era un dels himnes preferits de la meva àvia i a mesura que m’he anat fent gran he  anat entenen la lletra i l’he convertit en un desig propi. 

Paquita Patiño 

AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 

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

COMPARTIM 

VOLUNTARIS 

Necessitem voluntaris del 2 al 6 de 
setembre per ajudar als monitors de les 
activitats del Casal que es farà de 10 a 
12,30h. 

La soledat no és absència d’afecte, sinó de direcció.  

Dll. Gn 28,15; Dm. Dt 31,8;Dc. Sl 23,4; Dj. Sl 27,10;  

Dv. Jn 14,18;Ds. 1 Pe 5,7; 

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

aquests servei.  Gràcies per les vostres pregàries i la vostra col·laboració. Propera 

distribució: 7-9 

Dos nous projectes per posar en pregària i amb necessitat de voluntaris. 

Setmana del 2 al 6 de setembre Casal per a nens i nenes de primària. 

Mes de setembre iniciar el suport a secundària i poder oferir anglès que ens queda coix.  

Interessats en col·laborar en aquest servei poseu-vos en contacte amb l’Angela o la M A 

Si estàs fora durant l’estiu, pots trobar 

el fulletó penjat a la pàgina web, 

però si el vols  rebre, envia un mail al 

fulletó. Si vols compartir alguna cosa 

interessant amb els teus germans/es 

o ens vols enviar una salutació, una 

foto no ho dubtis, utilitza el fulletó!!! 

2 al 6 –9 Petit Casal “Vine a jugar” 

7-9 Rebost 

8-9 Reunió  d’església, 12,30h 

15-9 Inici Escola Dominical i Culte a la tarda 

19-9 Culte de pregària 

27 al 29-9 Convenció UMMBE. Campaments 

per joves: Als peus de la Creu. 

Pel  curs 13/14 el CET prepara els nous 

cursos. Podeu trobar tota la informació 

de la oferta a http://www.cet-online.es 

FORMACIÓ 

Em porta records d’infantesa.  Era un dels himnes preferits de la meva àvia i a mesura que m’he anat fent gran he  anat entenen la lletra i l’he convertit en un desig propi. 

INTERVENCIÓ QUIRURGICA 
El proper dimarts al nostre germà 
Amadeu G li realitzaran una intervenció 
quirúrgica, a la Mutua de Terrassa. 
Preguem al Senyor per ell, per la seva 
família i pels metges que l’han de 
tractar. 


