
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  

Lloc:  Secretaria. 

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   

18 de gener//25 de gener 
Diaca de torn: Àngela R//Myriam 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 
      Culte d’adoració 18h  
Culte d’oració: Dijous  20h 

Dijous 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, 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 i la seva esposa Roser, per la Sara 
germana de la Raquel, per la Rosa cunyada de la Lydia G, per la Julia C i 
l’Andreu E,  la Magdalena,  la Marcelina,  la Isabel i el José ; pel Pere P, 
Paquita M,  per la M. Elvira, pel Gori, per la Fina germana de l’Amelia per la 
M  Lluïsa; per la Maruja; per la Mònica. 
 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. Per aquells que ens agradaria que trobessin al 
Senyor. ( pares, mares, germans..). 
 Pels ministeris de Bona Llavor. Per l’Escola Dominical i els seus mestres. Pel 
Creixement de l’església. 
 Per la propera Assemblea d’Església. 
 Per la Llar d’avis de Vilafranca i la Residencia Infantil Emmanuel 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per 

Cultes Senyores 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

18 de gener de 2015 

Número 1463 

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806  

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 75,1 



La meva pregària per aquest nou any 

Posem la mirada més enllà per... 

ADORAR, Pregar, Cantar, Llegir 

Salm 66: 1-4     Joan 4:23-24   Ajuda’m Senyor ha estar concentrat en Tu, 

quan vinc a la teva casa. 

Que la meva adoració tingui força, que senti dins del meu cor que Tu ets el 

meu Salvador, que vas morir per mi. 

Que la meva pregària sigui més sincera, que fugi d’estereotips repetitius. 

Que demani allò que verdaderament necessiti per mi i pels que estan al 

meu voltant, sempre segons la teva voluntat. 

ANUNCIAR, Predicar, Proclamar 

Salm 75:9   Fets 5:20    Ajuda’m Senyor a ser més valent quan vull parlar 

de Tu a un company de la feina o a un amic. 

Posa paraules adients a la meva boca quan haig de dir-li a algú el que has 

fet a la meva vida. 

ACOMPANYAR, Recolzar, Animar, Ensenyar, Encoratjar 

Deut. 3:28   1 Tim. 5:10. Ajuda’m Senyor a donar paraules de consol i 

ànim a aquell germà que està afligit. 

Que tingui més constància per a trucar i visitar els germans que estan 

malalts de la nostra comunitat. 

Que triï les paraules adequades per a aquell germà que s’ha allunyat de 

Tu. 

Que em prepari bé les classes de l’escola dominical perquè siguin profitoses 

per a tots. 

ESTIMAR 

Salm 97:10  Lluc  6:27   Ajuda’m Senyor a estimar i tenir “carinyo” cap 

aquella persona que no em cau bé.  

Que l’amor que sento per Tu, Senyor, encara es pugui incrementar més. 

Que l’amor que sento per les meves filles, per la meva esposa, els meus 

pares i tota la meva família sigui perdurable.  

Continuarà 

Carles Raurell 

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que es realitzar des de 
Bona Llavor. Aliments per completar el lot bàsic: tonyina, brou de peix i verdures, 
cacau per la llet, formatgets i oli. 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. Propera distribució: 31-1 

31-1 Rebost 

7-2 Assemblea d’església a les 18h 

14-2 Rebost 

La Resposta  de l’ED 
Pel mes de gener 

Busquem un home 
Pista 3: L'apòstol s’acomiadava amb un 
discurs llarg 
Pista 2: Va ser protagonista d’un miracle 
que va fer un dels apòstols. 
Pista1: Era un noi jove a Troas 
Preparem l’ED del proper  25-1; Tema 
30, Els dies finals de Pau; Fets 20-
23;27-28; Ef 1-6; 2Tm 1-4 

ASSEMBLEA D’ESGLÉSIA 
El proper dia 7 de febrer tenim 
l’Assemblea d’Església Anual. Farem 
balanç de la tasca realitzada i 
marcarem, les línies de treball que el 
Senyor té per la nostra comunitat. 
Escollirem a les persones que 
desenvoluparan els diferents ministeris 
i decidirem com gestionarem la nostra 
economia. 
Ja teniu les memòries fetes? 

RIE 
Gràcies a tots i a totes per col·laborar amb la 

caixeta, aquest any una mica juganera. Junts 

hem recollit per als nens  i nenes de la Resi 

557,47€.  Ja sabeu que podeu continuar 

col·laborant de maneres diverses, però no us 

oblideu de pregar per  les persones i els 

infants d’aquest. 

El refús no forma part del caràcter de Déu. 
Dll: 1Jn 3,1; Dm: Gl 6,9 Dc: Sl 94,14; Dj:6,37-39 

Dv: Pr 18,24; Ds:Sl 94,17 

LECTURES BÍBLIQUES 

ALTA 
El nostre germà Marian Halip, que fa  
temps que es congrega amb nosaltres i 
membre de la Comunitat Cristiana 
Grao de Castelló ha demanat l’alta de 
membresia a la nostra església per 
trasllat.  

MALALTES 
La nostra germana Maruja, desprès de 
l’accident d’aquesta setmana serà 
intervinguda el proper dilluns de la 
mandíbula. 
També la nostra germana M Lluïsa esta 
pendent d’operació del tendó de 
l’espatlla. 
La M Elvira ha estat ingressada a 
l’Hospital de Terrassa. 
Preguem per elles i les seves famílies i 
per l’encert dels metges que les cuiden. 


