
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 d’octubre//25 d’octubre 
Diaca de torn: David R//Francesc A 
Torn de porta: Rubén P//Joan F 

Bona Llavor 

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

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 29h  

Dijous a les 6 de la tarda. 

Al·leluia:  

L’Estel:   

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  la Mercè 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 
la Sara germana de la Raquel, per la Rosa cunyada de la Lydia G, per la Julia C i 
l’Andreu E, la Marcelina,  la Isabel i el José ; pel Pere P, pel Gori, per la Fina 
germana de l’Amelia,  per la Mònica, pel Jordi V,  per la Teresa Q, l’Olga P. 
 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..).  
 Pel desenvolupament dels ministeris de :  Bona Llavor, l’Escola Dominical, la 
Coral. Pel Creixement de l’església.  
 Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli,  per les 
persones que no poden expressar-se amb llibertat.  Pels refugiats i les persones 
que viuen en situacions de guerra i violència. 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per 
aquests que estem vivim com a congregació. 

Cultes Senyores 

Diumenge a les 20h 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

18 d’ octubre de 2015 

Número 1502 

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! 

Senyor, sobirà 
nostre, que 
n’és de 
magnífic, 
el teu nom 
arreu de la 
terra! 

Sl 8,9 



DE L’ESTIU HEM DIT: 

AQUEST ESTIU HEM VISITAT: 

Estem agraïts pel temps en família. 

Temps per retrobar-nos amb els amics 

Un gran
 dia! 

Cristians de l’Empordà– La Bisbal 

Església Los Hechos– Aguilas 

Magnífic paisatge, molta calma gaudint d'uns dies de relax 

Vista des de l’hospital del mar agafats ben forts  
de la mà del Senyor acompanyats de tots vosaltres 

Iglesia de Dios—SBD 

Església Baptista—Lleida 

el nostre estiu! 1eebs 

Llocs meravellosos, paisatges indescriptibles 

Moments irrepetibles, estones genials, temps per tot. 

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  
Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i acompanyament de  
persones que ens necessiten. Pel rebost necessitem: Llaunes de sardines i tonyina, 
formatgets i cola-cao. Pel suport educatiu persones que puguin dedicar el seu temps. 
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: 31-10 

LECTURES BÍBLIQUES 
Sobre els èxits 

Dll: Pr 13,4; Dm: Sl 38,9;  
Dc: Is 55,11 ; Dj: Lm 3,25;  
Dv: Mc 11,24 ; Ds: He 11,6 

La pregunta de l’ED 

Ja tenim a la vostra disposició un bon 
sortit de calendaris pel proper any. 
Feu les comandes a la Dorcas. 

CALENDARIS 

FORMACIÓ 

Amb vocació i passió per ensenyar i 
aprendre el CET ens fa arribar la 
informació del CET Clàssic que 
s’iniciarà el proper mes d’octubre a 
l'Església del Redemptor. Trobareu 
tota la informació al taulell. 

CULTE DE LA REFORMA 
El proper dissabte 31 d’octubre a les 
11h TVE retransmetrà en directe el 
culte de la Reforma que enguany es 
celebrarà a l'Església de Lacy de 
Madrid. 

22-10 Inici del suport educatiu 

24-10 Inici CET 

25-10 ED Conferencia: Què volem dir quan 

diem de la Bíblia és la Paraula de Déu? J.L. 

Andavert// Dinar//Culte de clausura del 125 

aniversari. 

Us animem a participar i ho podeu fer 
individualment, en família, per classes, 
per grup de wasshap...o la fórmula que 
us sembli més convenient. És molt 
enriquidor, provar-ho val la pena!!! 

Pregunta mes d’octubre 
Busquem 4 insectes 

Pista 3: En parla un profeta per oredre 
de Déu 
Pista 2: Algú diu que són 4 insectes de 
mateixa espècie (Bíblia Cat). Altres 
diuen que són 4 fases del mateix 
insecte (Bíblia Cast) 
Pista 1: En l’ Antic Testament se'n parla 
molt del seu nom genèric. Sempre son 
nombroses i fan molt mal. 

El diumenge 25 d’octubre amb els actes 

de cloenda organitzem un dinar de 

germanor. APUNTEU-VOS a l’ Anna M o 

al Rubén. 

DINAR 

TRASPÀS 
En Jordi M germà de la Rosa m Miró va 
morir aquesta setmana. Preguem per la 
família en aquest moments de dolor i 
pèrdua. 

Vista des de l’hospital del mar agafats ben forts  
de la mà del Senyor acompanyats de tots vosaltres 


