
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   

30 de març//6 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. 

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, per la Julia,  la Magdalena, la Concha, la Marcelina, per 
la Teresa Q, la Isabel i el José 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. Pel grup organitzador. 
 Pels ministeris i els seus responsables 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida.  

Diumenge a les 19,45 

Cultes Senyores 
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Benvingut! 

30 de març de 2014 

Número 1421 

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! 



Necessitem fotos dels últims 40 anys. Carles R i Elisabet P 

ATENCIÓ 

Les  activitats del dijous 

17-4 no es realitzaran. 

El diumenge 20-4. 

celebrarem el culte a les 

11 del matí. No tindrem 

culte a la tarda. 

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 

Temptacions: Alló del que vols allunyar-te, t’apropa més a Déu. 
Dll: Sl 119,1; Dm: 1Co 10,13 Dc Ef 6,11-12; Dj: Is 59,19  

Dv: Gl 6,1 Ds: Jm 1,13 

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: 12-4 

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. 

30-3  ED,11h L’Església i la seva raó de 
ser. F Melero. 
4-4 Presentació llibre, Mirant endavant de 
Benjamí Planes, Llibreria Abba 19h. 
7-4 Cet Reciclatge – 1eebs-10,15 a 13,30 
12-4 Rebost/Assamblea UEBC Església 
Manlleu 
15-4 Culte unit, a les 20h. Castellarnau 
26-4 Rebost/ CET 1eebs, Romans, salvació 
universal. 

LA PREGUNTA DE L’ED 

Resposta mes de març 

Posar la mà sota la  cuixa 

PEL MES D’ABRIL 

Busquem un PROFETA 

Pista 1: Va ser contemporani de 4 reis de Judà 

TRASPÀS 

El passat dijous en Dani P i la seva 
família van acomiadar al marit de la 
seva àvia a Murcia. Des d'aquí fem 
palès el nostre condol a la família.   

FORMACIÓ 

CET–RECICLATGE: 7-4; 5-5; 2-6; a l’ 1eebs 
Seminari “Espiritualitat, Religió i salut mental”, 
Jaume Triginé. 

CET a l’Església: 26-4, a les 10h15’ a la 
1eebs “Romans, salvació universal”  

Taller Breu: 17-5 Ètica, Joan Medrano Església 
de Tallers de 10 a 14h 

Curs de monitor i directors de lleure :Joventut 
per Crist; www.juventudparacristo.net 

INGRÉS 

Aquesta setmana la Madalena ha estat 
ingressada a la Mutua de Terrassa hab 11-
11. Va millorant , possible alta dilluns. 

CULTE UNIT 
El dimarts,14 d’abril  a les 20h 
celebrarem el Culte Unit de Setmana 
Santa a L’Església de Castellarnau. La 
meditació de la Paraula anirà a càrrec 
del pastor F Melero. Un bon moment 
per compartir i celebrar el goig de la 
salvació.  


