
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   

31 de gener//7 de febrer 
Diaca de torn: Francesc A//David R 
Torn de porta: Joan F//Benjamí G 

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 20h  

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, per l’Olga P, per L’Emilia mare de l’Elisabet B, per en 

Ramon C, per la Gina i la seva família. 

 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.  

 Pel desenvolupament dels ministeris de :  Bona Llavor, l’Escola Dominical, la Coral, les 

senyores, els joves. Pel Creixement de l’església. Per la reunió de febrer. 

 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. 

 Per cada nou dia 

Cultes Senyores 

Diumenge a les 20h 

ANIVERSARIS 
2 Sebastiana H; 3 Elisabet B i 

Maria C; 4 Elisabeth P 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

31 de gener de 2016 

Número 1517 

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! 

Jn 4,32 



LECTURES BÍBLIQUES 

Raquel Reginaldo L’aliment  

Avui consells de l'apòstol Pau al jove Timoteu, i tal vegada també per tu 
Dll: Prega; 2,1-3 

Dm: Rebutja; 4,1-5 
Dc: Reconeix; 4,7-11 

Dj: Procurar ser model; 4,12-16 
Dv: Evita; 6,3-10 

Ds: Esforçat; 6,11-14 

Acabo de llegir en un full de calendari cristià, aquesta frase: “La Bíblia 

conté els nutrients necessaris per un anima saludable” i per reforçar el que 

deia, citava la 2 a Timoteu 3:14-17. En especial el verset 16 que diu: “Tota 

escriptura es inspirada per Déu i serveix també per ensenyar, per refutar, 

per corregir, per educar en la rectitud.” 

És ben veritat, faig els possibles per tenir el meu espai de lectura el mati i el 

dia que pel que sigui no ho faig, em dona la impressió que en falta 

quelcom, com quan et saltes l’esmorzar i  el trobes a faltar. 

Apart del que diu  l’esmentat verset, també hi trobem el pa i l’aigua que 

necessitem.  El Senyor Jesús ho va dir: “Jo soc el pa de vida, el qui ve a mi 

no tindrà fam; qui creu en mi, no tindrà set mai més” Joan 6:35 La fam i la 

set espirituals son tan dolentes com les fisiològiques. Per tan a la Bíblia 

trobem l’aliment per l’anima, que necessitem per reforçar-la, igual que els 

aliments materials ens reforcen el cos. 

Jesús és el meu pa i la meva aigua, per tan estic ben nodrida, i tal com diu 

l’apòstol Pau: “Ni altures, ni profunditats, ni cap altre cosa creada, no 

podrà separar-nos de l’amor de Déu, manifestat en Crist Jesús, Senyor 

nostre” Romans 8:30 

Tots els cristians, jo la primera, hauríem de buscar un bon lloc per fer 

tranquil·lament, els nostres “àpats” espirituals. Un racó diari per llegir i 

meditar les nostres Bíblies. Per més que llegim un passatge infinitat de cops, 

hi trobarem coses inesperades i sempre  en sortirem reforçats. 

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

La pregunta de l’ED 

6-2 Rebost//Reunió d’Església a les 18h 

14-2 Inici dels estudis  a l’ED amb en 

Jaume Triginé 

20-2 Rebost  

21-2Culte de la tarda amb la  participació 

d’en Lorenzo Gonzalez 

RESPOSTA MES DE GENER 
La regió era: La dels gadarens 
PREGUNTA MES DE FEBRER 

Busquem un home 
Pista 1: Era un guerrer molt valent. Fill 

d’una ramera. 

CLASSIFICACIÓ PROVISIONAL 

32.– Fml Orengo; 30.- Marta S;  

24.– Roc O; Joan O; Paco R 

6.– Julia C 

MEMÒRIES/INFORMES 

Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i acompanyament de  
persones que ens necessiten. Pel rebost necessitem: Llaunes de sardines, tonyina, 
formatge, xocolata en pols  i oli de girasol per completar els lots. 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  quests moments tant complicats per a moltes persones. Propera 
distribució: 6-2 

Responsables de ministeris últims dies 

per lliurar les vostres valoracions de la 

tasca realitzada durant l’any.  

ASSEMBLEA D’ESGLÉSIA 

El proper dia 6 de febrer, ens 
trobarem tots el germans i germanes 
membres d’aquesta comunitat per 
celebrar la nostra assemblea anual. 
Dirigits per l’Esperit Sant, parlarem de 
l’administració (funcionament) de la 
nostra comunitat, una de les  
responsabilitats que vàrem adquirir 
quan vàrem decidir formar part 
d’aquesta església, ja que tots i totes 
som responsables de la tasca 
encomanada pel Crist posant les 
capacitats que el Senyor ens ha donat 
al seu servei. 

Estudis ED 
El diumenge 14 de febrer iniciarem 
les 4 sessions d’estudi que portarà en 
Jaume Triginé. Ens parlarà sobre 
l’Espiritualitat, la seva evolució, 
expressió i com aquesta espiritualitat 
es pot viure. També ens introduirà 
alguns conceptes sobre intel·ligència 
espiritual. 

INGRÉS 

En Ramón ja està a planta, a la 

habitació 504 del Taulí. El seu estat 

continua sent molt delicat, tot i que va 

evolucionant. Continuem pregant per 

ell i la seva família.   


