
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   

9 d’octubre//16 d’octubre 
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: Inici 6-10-16  

Diumenge: Escola Dominical 11h 
                  Culte d’adoració 18h  
Dijous:       Culte d’oració. 20h 

Dijous a les 18h 

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,  pel Paco R , pel Dídac, pel pare de l’Anna M, Marta G, Miriam S. 

 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 les persones que viuen la destrucció i la pèrdua, on la força de la natura està actuant.  

  Per cada nou dia 

Cultes Senyores 

Diumenge 20h 

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

Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;  

ANIVERSARIS 
7 Montserrat S,13 Dorcas O 

14 Marta N 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

9 d’octubre de 2016 

Número 1553 

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  

 

Pr 6,9 



LA FORMIGA Pastora, Blandina Ronsano  

“Vés a veure la formiga, gandul, observa els seus hàbits i guanya saviesa. 
Ella no té regidor, ni capatàs, ni amo,  però assegura a l’estiu el seu 
aliment, recull el seu menjar el temps de la sega”. Pr 6,6-8 
Un cop més he estat observant durant l'estiu el treball de les formigues; 
mentre molts estaven de vacances, el seu anar i venir carregades, no ha 
parat. 
Encara que l'home es prea, i amb raó, de ser superior al regne animal, 
podem aprendre valuoses lliçons dels animals, per petits que siguin. 
Les formigues tenen moltes qualitats, per això el savi Salomó ens les posa 
d'exemple. En comptes de trepitjar-les despietadament, ens convindria 
millor, asseure'ns i observar-les. 
Una vegada, la meva néta Irene, en veure que jo en trepitjava una sense 
adonar-me'n, em va reprendre : "Per què la mates, si és un ésser de la 
natura?" I a partir d'aquí, vigilo per no trepitjar-les. 
Què ens ensenya la Bíblia sobre elles? 
- Les formigues tenen fama per la seva ordenada activitat. Corren 
incansablement, carreguen amb coses relativament enormes, no 
abandonen la seva tasca tot i que trobin tremendes dificultats. Si el seu 
formiguer es destrueix, ràpidament es posen a reconstruir. 
- Són notables per la seva extraordinària cooperació. Sembla que 
cadascuna té un càrrec especial. El formiguer és un batalló d'obrers 
perfectament ordenat i disciplinat. No se sap si fan torns o si són 
permanents seus nomenaments. 
- En distinció de la major part dels animals, la formiga fa provisió per al 
futur: Atresora menjar. Tenen diversos gustos, però tot s'emmagatzema per 
al futur hivern, que serà temps d'escassetat. 
Per això, Salomó ens aconsella a aprendre d'elles per ser savis. 
A Binèfar, quan algú es refereix a persones amb aquestes tres importants 
qualitats, diuen: "És com una hormigueta". 
Déu ens ha creat amb qualitats i dons molt superiors a les formigues, però 
ens aconsella que aprenguem d'elles, perquè moltes vegades, els humils 
ens donen precioses lliçons. 
En el relat de la Creació, diu: "I va veure Déu que era bo". Però quan al 
final va crear l'home i la dona, va dir: "Que era bo en gran manera". 
Tu i jo vam ser creats a la seva imatge i semblança. 
Siguem savis! 

15-10 Classe inaugural del CET 9,30 

20 al 23-10 Convenció UEB Gandia 

27-10 35è aniversari CEC.  

22-10 Rebost 

29-10  Betty Anka a Cerdanyola 

4 i 5-11 Cimera de lideratge 

LECTURES BÍBLIQUES  
Aquesta setmana la paraula ens 

parlarà de com han de ser i podem 

millorar les nostres relacions amb els 

pròxim. 

Dilluns: Dt. 5.16-21 

Dimarts: Pr. 3. 27-35. 

Dimecres: Mt. 18.15-22. 

Dijous: Rm.14.13-23. 

Divendres: Gl. 6.1-10. 

Dissabte: Cl. 3.12-17. 

No oblidis prendre les vitamines diàries!!! 

 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. TENS UN 
PARELL D’HORES A LA SETMANA PER COMPARTIR? El mes de 
setembre començarem a  treballar amb l’equip de suport, 
necessitem persones joves o grans que vulguin col·laborar en 
aquest ministeri d’ajut i acompanyament als nens i nenes que 

venen. Parleu amb l'Àngela o La M Antònia. Propera 
distribució: 22-10 

La pregunta de l’ED 

RESPOSTA MES DE SETEMBRE 
Busquem un fenomen meteorològic  
El sol i la lluna s’aturen quasi tot un dia. 

PREGUNTA MES D’OCTUBRE 
Busquem un home jove 
Pista 1: Era fidel al Senyor des de 
petit. 
Diuen que és fàcil. Animeu-vos! 

CATECÚMENS 

Properament  in ic ia rem c lasses  

Catecumenals, per les persones que 

desitgin batejar-se. Els interessats en 

assistir que parlin amb el Pastor. 31 d’octubre 
El proper dilluns 31 d’octubre us proposem trobar-nos i sopar plegats. Encendre 
foc, torrar castanyes, compartir panellets, mantenir una bona conversa i passar 
una estona plegats gaudint de la companyia i l’amor dels germans. Parleu amb el 
Paco A. 


