
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   

2 de març//9 de març 

Diaca de torn:   Àngela R//Myriam R 

Torn de porta: Joan F// 

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. 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 

Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem 

Dimarts a les 17h, classes de conversa 

Dijous a les  5h30’ suport escolar  

Diumenge: Escola Dominical 11h matí 

     Culte d’adoració 18h 

Dijous: Culte de pregària 20h 

A les 6 de la tarda          

Al·leluia:  

L’Estel:   

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  la Mercé R i el seu fill Enric, per la 
Rosa, per l’Artur,  l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà,  per en 
Juan i en Pablo fills d’en Paco R, per la Sara germana de la Raquel, per la Rosa 
cunyada de la Lydia G, l’Andreu E, per la Julia,  la Magdalena, la Concha, la 
Marcelina,  l’Amadeu G.  
 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 aquells germans que passen per moments difícils, (Helena R).  
 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que 
s’han distanciat del Senyor. Per aquells que ens agradaria que trobessin al 
Senyor. ( pares, mares, germans..). 
 Agrair al Senyor poder celebrar l’aniversari i el testimoni d’aquells que ens 
han precedit. Per aquest any de celebració i testimoni. 
Pels ministeris i els seus responsables 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida.  

Diumenge a les 19,45 

Cultes Senyores 

ANIVERSARIS 
19 Andreu E M 

C/Reina Elionor 177 

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

2 de març de 2014 

Número 1417 

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

Qui escolta la paraula 

troba benaurança, i qui 

confia en el Senyor 

serà feliç. 

(Pr 16:20) 



Telèfons d ’emergènc ia  
Quan estiguis trist, marca Joan 14.  

"Que el vostre cor no s'inquieti; confieu en Déu, confieu també en mi. 

Quan les persones parlin de tu, marca Salm 27.  

El Senyor és la meva llum i la meva salvació: de qui haig de tenir por? 

Quan estiguis nerviós, marca Salm 51.  

Crea en mi, oh Déu, un cor ben pur, i renova dintre meu un esperit ben ferm. 

Quan estiguis preocupat, marca Mateo 6:19,34.  

Perquè on tinguis la teva riquesa, hi tindràs també el cor. 

Quan estiguis en perill, marca Salm 91.  

t’abriga amb les seves plomes i et cobreixes sota les seves ales: la seva fidelitat 

t’és per escut i defensa. 

Quan Déu sembla estar lluny, marca Salm 63.  

Senyor, tu ets el meu Déu; jo et busco ansiós. L’ànima meva té set de tu, per tu té 

ànsia el meu cos, en una terra àrida, exhausta, sense aigua. 

Quan la teva fe necessita ser enfortida, marca Hebreus 11.  

La fe és una garantia segura d'allò que s'espera, una prova de realitats que no es 

veuen; 

Quan estiguis solitari i amb por, marca Salm 23.  

El Senyor és el meu pastor; res no em mancarà. 

Quan estiguis dur i crític, marca 1 Corintis: 13.  

Per ara subsisteixen aquestes tres coses: la fe, l'esperança i l'amor; però la més 

gran és l'amor. 

Per saber el secret de la felicitat, marca Colossencs 3:12-17.  

i tot el que feu, sigui de paraula o sigui d'obra, feu-ho tot en nom del Senyor 

Jesús, donant gràcies a Déu Pare per mitjà d'ell. 

Quan et sentis trist i sol, marca Romans 8:31-39. 

Si Déu és a favor nostre, qui se'ns posarà en contra? 

Quan vulguis pau i descans, marca Mateo 11:25-30.  

Veniu a mi tots els qui esteu abatuts i afeixugats, que jo us donaré repòs 

Quan el món sembla més gran que Déu, marca Salm 90.  

Senyor, tu has estat el nostre refugi al llarg de tots els segles. 

 

Anota a la teva agenda aquesta llista de números especials, potser pot ser 

important en algun moment de la teva VIDA 

Aport F. Melero 

AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 

Continuem amb el treball d’ajut, assistència i 
acompanyament que es realitzar des de Bona Llavor. 
Gràcies per la vostra col·laboració, recolzament i suport 
en oració que tant necessitem per continuar realitzant 
aquest ministeri en aquests moments tant complicats per 
a moltes persones. Necessitem: tonyina, formatgets, oli 
de gira-sol, brou de carn, o peix, cacao en pols per la 
llet. Propera distribució: 7-3 
Seguim els dimarts amb les classes de català i els dijous amb les classes de suport.  
ENS DEMANEN QUE NO PORTEM ROBA FINS NOU AVIS. Gràcies. 

7 al 9 de març Recés Lliga Testament de 

butxaca, majors 55 anys  Comarruga//II 

Congrés UMME, Valencia. 

7-3/15-3/29-3 Rebost 

LA PREGUNTA DE L’ED 
MES DE FEBRER 

Personatge mes de febrer: ROBOAM 

MES DE MARÇ 

Busquem: UN COSTUM 

Pista 1:  A l’Antic testament trobem un costum 

per fer juraments molt curiós. 
RECÉS 

TRASPÀS 

Aquesta setmana la Meg amiga de l’Eva 

ha passat a la presencia del Senyor i 

descansa en els seus braços. Preguem 

per la seva família i que el Senyor els 

ajudi a superar la pèrdua. 

II Congrés UMME 7 al 9 de març a 

Valencia 

Lliga del Testament de Butxaca: 7 al 9 

de març Comarruga 

NOTES DE CASA 

La nostre germana Marcelina M continua 
ingressada a la Residència Albada. 
L’Amadeu G tornarà ha passar per 
quiròfan el proper dia 6. 
L’Andreu E continua amb una bona 
evolució ja pot caminar una miqueta i 
començarà la recuperació. 

El Senyor ens diu: És més feliç el que dona  que el que rep. Majordomia 
responsable 

Dll: 2 Co 8,15; Dm: Pr 28,25-27; Dc Mt 6,1-3; Dj: Pr 21,26;  
Dv: 2 Co 9,6-8; Ds: Pr 11,24-25 

COMISSIÓ ANIVERSARI 

Han començat a treballar, preguem 
perquè el Senyor els guiï i que junts 
puguem agrair al nostre Déu tot el que 
ha fet per aquesta Esglesia.  


