
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   

13 d’abril//20 d’abril 

Diaca de torn:  Myriam R//Francesc A 

Torn de porta: Gregori P// Ruben R 

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, la Julia C. 
 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 

C/Reina Elionor 177 

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

13 d’abril de 2014 

Número 1423 

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! 

SL 119, 1-4 



Els versets retrobats 

Cada vegada que llegeixo la Bíblia descobreixo coses noves. Passatges que he 

llegit infinitat de vegades, i de cop és com si el llegís per primer cop. Inclús 

capítols que els havia llegit, estudiat, i que he compres, com a mínim el seu sentit 

general, de cop, ho torno a llegir i trobo un verset, o una porció d’un, que m’ho 

fa mirar amb uns altres ulls. Jo crec que quan la llegim, el Senyor ens fa adonar 

de coses que en un altre moment tal vegada no necessitàvem, però que en 

aquell moment ens fa bé. Això m’ha passat quasi sempre quan llegeixo l’Antic 

Testament, però aquest cop ha sigut amb el Nou Testament. Quan estudio la 

Bíblia ho faig amb dues Bíblies a l’hora: la catalana del 2000 i una Bíblia 

d’estudi castellana de Macarthur. No sé perquè però tinc la sensació que 

d’aquesta manera, entenc més bé el que el Senyor amb diu a cada moment. 

A l’Escola Dominical estem estudiant l’Evangeli de Joan. No sé pas quants cops 

l’hauré llegit i inclús estudiat. Bé, dons avui he descobert dos versets, que els 

havia llegit, però que no m’havien mai cridat l’atenció i ara si: de sobte he 

descobert que el Senyor va pensar amb mi des del principi del seu ministeri a la 

terra, i que a més ho va dir, abans de les instruccions que va donar als apòstols, 

ja els va dir als jueus que jo formaria part del seu ramat. I una altre cosa, quan 

pregava per ells, també va pregar per mi. (jo agafo la meva porció, però per 

descomptat, ho va fer per tots els qui creuen en Ell. 

Sé de sobres, que el Senyor va manar als seus apòstols que escampessin 

l’Evangeli per tot arreu fins a la fi del mon i que per això m’ha arribat a mi. El 

que no m’havia adonat és que temps abans ja ho havia dit tan als deixebles com 

a tots els jueus: “Tinc altres ovelles que no son d’aquest ramat; també aquestes 

cal que les hi meni. Elles escoltaran la meva veu i es farà un sol ramat amb un 

sol pastor” (Joan 10:16) 

En segon lloc, m’he adonat que el Senyor ja pregava al Pare per mi, quan estava 

a la terra: “No prego solament per ells, sinó també pels qui creuran en mi per 

mitjà de la seva paraula” (Joan 17:20) 

Ja li va dir l’apòstol Pau a Timoteu: “i que des de ben jovenet coneixes les 

Sagrades Escriptures, que poden donar-te la saviesa que duu a la salvació 

mitjançant la fe que és en Crist Jesús” (2 Timoteu 3:15) 

Jo des de joveneta que l’he après, però cada dia hi aprenc coses noves. Cada 

cop que l’obro la bíblia, és una nova lliçó per la meva vida. 

 

Raquel Reginaldo 

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 

Com definir la REPUTACIÓ d’una 

persona? Pels records: Et recordaran pel 

dolor o per l’alegria que vas causar. 

Dll: Sl 1,1-2; Dm: Fl 2,7-8;  

Dc Pr 16,20; Dj: Jm 2,7; Dv: Pr 22,1; 

Ds: Mt 7,12 

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: 26-4 

16 i17 de maig Campanya Primavera Rebost Solidari voluntaris per recollir aliments, un 

parell d’hores. 

ENS DEMANEN QUE NO PORTEM ROBA FINS NOU AVIS. Gràcies. 

15-4 Culte unit, a les 20h. Castellarnau 

26-4 Rebost/ CET 1eebs, Romans, salvació 

universal. 

1-5 Excursió Unida Palau Solità 

16 i 17 –5 Campanya Rebost  

LA PREGUNTA DE L’ED 
PEL MES D’ABRIL 

Busquem un PROFETA 
Pista:  3:  Profetitza el naixement i regnat 
de Crist.     
Pista 2: El seu llibre acaba profetitzant un 
cel nou i una terra nova.    
Pista 1: Va ser contemporani de 4 reis de Judà 

FORMACIÓ 
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 CULTE UNIT 

El dimarts,15 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, amb els germans i germanes 
d’altres comunitats. 

ATENCIÓ 

Les  activitats del dijous: 17 d’abril no es 

realitzaran. 

El diumenge 20-4 celebrarem el culte a les 11 

del matí. No tindrem culte a la tarda. 

LLIBRERIA 

La Dorcas muntarà la parada de llibres com 

cada any. Així podreu realitzar les comandes 

pel dia del llibre que ja el tenim aquí. 

FOTOS 

Es busquen fotos dels últims 40 anys. Recés 
Argentona (1978) i d’aquella época de la 
Gestora. Sortida Coral Valencia 1999-2000. 


