
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   

14 d’agost//21 d’agost 
Diaca de torn: Francesc A//David R 
Torn de porta: Joan F//Benjamí G 

Bona Llavor 

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 

Suport educatiu i Conversa: Vacances d’estiu 

Diumenge: Culte d’adoració 11h 
 Escola Dominical: Fins el setembre 
Dijous: Culte d’oració. Fins el setembre 

Vacances d’estiu. 

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 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 Gori, 
per la Mònica, per la Teresa Q, per la Gina, per la Filomena, pel Paco R , pel Dídac, pel 
pare de l’Anna M 
 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.  
 Pels germans que han sofert una pèrdua, que el Senyor els hi doni la força 
necessària per superar-la.  
 Pel desenvolupament dels ministeris de :  Bona Llavor, l’Escola Dominical, la Coral, 
les senyores, els joves. 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. Per la tasca del Rebost  
  Per cada nou dia 

Cultes Senyores 

Fins el mes de 

setembre 

HORARI D’ESTIU 11h 

del 26 de juny al 18 de setembre 

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

Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;  

ANIVERSARIS 
15 Eva LL, 16 Rosa M 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

14d’agost de 2016 

Número 1545 

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! 

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806  

Ap 2,4 

 



Quan vaig llegir aquest text per primera vegada em va sorprendre i no vaig 
entendre  el seu  significat fins més tard. La qual cosa no vol dir que el que jo 
penso sigui el significat adient. 
La carta que Joan escriu a l'àngel de l'església d'Efes no és, de cap manera, 
condemnatòria. Ans el contrari. Aquesta església tenia moltes qualitats 
encomiables. Jesús en destaca tres d’elles: Un dur treball portat a terme amb 
gran paciència, perseverança en les dificultats i el seu discerniment teològic 
combinat amb la negativa a tolerar el pecat o l’error. En tot, escriu Joan: “Ets 
pacient i constant, i no has defallit quan has hagut de sofrir pel fet de portar el meu 
nom” (Ap. 2:3). Enmig d'aquesta sèrie de característiques tan meritòries, Joan 
insereix aquesta petita frase: “Però tinc contra tu que no tens l’amor que tenies 
primer”. Sorprenentment ens assabentem que a aquesta impressionant 
congregació li faltava l'ingredient més important: la passió per Aquell a qui 
servien. 
En això, l'Església reflecteix el que succeeix en la majoria de les relacions 
humanes. Considerem, per exemple, el camí que recorren molts matrimonis. 
Comencen amb una passió i un enamorament que porta a la relació al centre 
mateix de tots els pensaments i les activitats de la parella. No arriben les hores i 
els dies per estar junts, per gaudir de la companyia de l'altre i descobrir els 
tresors amagats que pot brindar una relació profunda amb un altre ésser humà. 
Amb el passar dels anys, però, la relació perd les seves expressions 
apassionades i cau en una vida de rutines on el que preval son els hàbits. 
Com que veiem que aquesta experiència és molt comuna en les relacions 
humanes ens sentim temptats a creure que l'Església està reflectint de la mateixa 
manera el pas dels anys. Com es pot mantenir viva la passió després de quinze, 
vint o trenta anys? No obstant això, l'àngel crida a l'Església a recordar d'on ha 
caigut i l'exhorta a obrar com abans. És a dir, li està demanant que torni a 
recuperar aquesta arrauxada manera de viure que tots teníem quan vam iniciar 
la relació amb Crist. 
La recuperació d'aquesta passió no és tan complicada com ens pensem. No és 
una qüestió de sentiments sinó d’actituds. L'ingredient que més afecta la 
continuïtat d'una relació és la falta de temps. Preocupats i absorbits per tantes 
activitats que formen part de la nostra vida, la relació llangueix perquè 
simplement no l'atenem. Estem massa ocupats amb altres coses. Per mantenir 
viva una relació, però, és indispensable que hi dediquem temps. Aquesta 
dedicació és el clar resultat d'un compromís amb l'altra persona, un compromís 
que no coneix clàusules d'excepció. L’idil·li i la passió només es poden mantenir 
quan insistim en seguir celebrant diàriament la relació que ens uneix. Ho fem 
amb regals, gestos de servei, dedicació i abundants expressions d'estima i 
gratitud cap a l'altra persona: coses que fèiem amb Crist quan ens vam 
convertir; coses que hem deixat de fer i que hauríem de reincorporar a la nostra 
vida, si es que hem deixat el primer amor... i el volem recuperar. 

RECUPERANT EL PRIMER AMOR Andreu E M 

 AGENDA  

Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i 
acompanyament de  persones que ens necessiten. Gràcies per la 
vostra col·laboració, recolzament i suport en oració. El mes de 
setembre començarem a  treballar amb l’equip de suport, necessitem 
persones joves o grans que vulguin col·laborar en aquest misteri 
d’ajut i acompanyament als nens i nenes que venen. Propera 

distribució: 1-9 

1-9 Dispositiu estiu 18h 

11-9 Assemblea d’església a les 

12,30  

18-9 Inici Escola Dominical 11h//Culte 

d’adoració 18h 

22-9 Reunió de Senyores//Culte de 

pregària 

20 al 23-10 Convenció UEB Gandia 

4 i 5-11 Cimera de lideratge 

LECTURES BÍBLIQUES  

Desitgem que l’estiu sigui un temps de moltes 
benediccions. Si visiteu alguna comunitat doneu 
salutacions de part nostra. Recordeu enviar la vostra 
imatge d’aquest estiu i un petit comentari. 

Continuem amb el nostre pla de lectures a Isaïes, per aquest estiu, ara els  

capítols 52,53 i 54 

Dll: Anunci d’alliberament a Sió 52,1-6//  

Dm: Himne de l’alliberament 52,7-12//  

Dc: Humiliació i triomf del servent del Senyor 52,13-15 i 53, 1-12//  

Dj: L’amor etern de Déu 54,1-10//  

DV: La nova Jerusalem 54,11-17//  

Dss: Himne de l’alliberament 52,7-12// 

No oblidis prendre les vitamines diàries!!! 

MALALTS 
La nostra germana Raquel continua 
ingressada, al Centenari fent 
rehab i l i tac ió ,  va progressant 
adequadament. 
La nostra germana Mercè està a 
urgències del Taulí. Us anirem 
informant. 


