
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   

8 de gener// 15 de gener 
Diaca de torn: Francesc A//David R 
Torn de porta: Benjamí G // Joan F 

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, la Rosa,  l’Artur,  

l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà,  la Raquel, la Rosa cunyada de la Lydia 

G,  la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina,  la Isabel i el José; el Gori i la Feli,  la Mònica, la Teresa 

Q, la Gina, Paco R  i Roser, Miriam S (Lleida), el Mario LL, la Maria (àvia d’en Joan ), Núria 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.  
 Agrair el Senyor les persones que han desenvolupat els ministeris aquest any i 
demanar que ens ajudi a servir-lo, sempre en tot moment, i que tots puguem dir 
“aquí em tens Senyor”.  
 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. 
Per no perdre l’esperança en que un dia tota la humanitat reconeixerà que Déu és la font 
del seu amor. 
Per cada nou dia 

Cultes Senyores 

Diumenge 20h 

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

Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;  

ANIVERSARIS 
8 Ivan C A 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

8 de gener de 2017 

Número 1565 

CIF R5800437E, 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! 

1 Co 16,14 



Nosaltres germans aquest 2017: 
Com a col·laboradors de Crist , doncs, us exhortem a no malversar la gràcia de Déu; 

Recordeu el que diu: "En temps propici t'he escoltat, en dia de salvació t'he ajudat. Ara és el temps propici, 
ara és el dia de salvació." 

Posem-nos  

dempeus altra vegada i que se senti  

la veu de tots Solemnement I clara. 

Cridem qui som I que tothom ho escolti. 

I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui, I via fora!, 

que tot està per fer  I tot és possible. 

Miquel  Martí i Pol 

 AGENDA  

21-1 Rebost // Culte d’acció de gràcies 

18h EEB Hostafrancs 

4-2 Rebost //Assemblea d'Església a les 18h 

18-2 Rebost//Formació: Coaching per un 

lideratge espiritual i efectiu per les esglésies. 

19-2 Culte de la tarda , M Dolors Taengua 

Iniciem el gener i continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, 
assistència i acompanyament de persones que ens necessiten. Agraïts 
per la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració, però si TENS 
UN PARELL D’HORES A LA SETMANA PER COMPARTIR, parla amb 
l'Àngela o La M Antònia. Propera distribució: 21-1 

La pregunta de l’ED 

MES DE DESEMBRE 
BUSQUEM: UN HOME RESPOSTA : 

EZEQUIEL 
PREGUNTA MES DE GENER: 

BUSQUEM 4 HOMES 
Pista 1: El més famós dels 4 té llibre 
propi. En el llibre parla dels 4 
Animeu-vos a participar. 

MEMÒRIES/INFORMES... 

Responsables de ministeris ja heu lliurat  
les vostres valoracions de l’any 2016 i 
els suggeriments pel 2017?. 

Com a col·laboradors de Crist , doncs, us exhortem a no malversar la gràcia de Déu; 
Recordeu el que diu: "En temps propici t'he escoltat, en dia de salvació t'he ajudat. Ara és el temps propici, 

ara és el dia de salvació." 

Ja s'ha publicat a la pàgina web de la 

UEBE www.uebe.org L'ECO Baptista, 

corresponent a la tercera lliurament de 

l'any 2016.  

El 4 de febrer és una data important per 
la nostra comunitat. Ens trobarem per fer 
balanç de l’any passat, marcarem línies 
de treball, escollirem les persones que 
ens dirigiran en el desenvolupament dels 
diferents ministeris, però sobretot coma 
comunitat pregarem i ens posarem sota 
la direcció del Senyor per aquest any 
2017 

La FORTUNA es disposar de tot allò 
que estimes i necessites 

Dll: Deuteronomi, Dt. 8.1-9. 

Dm: Dt. 8. 10-18. 

Dc: Salm, Sl. 112.1-4. 

Dj: Proverbis, Pr. 13.10-13. 

Dv: Timoteu, 1Tm. 6. 5-10. 

Ds: Lluc, Lc. 12.13-15. 

Les vitamines són importants pel 
desenvolupament correcte del nostre 
cos. Alimentat correctament! 

ASSEMBLEA D’ESGLÉSIA 

 EL ECO 

LECTURES BÍBLIQUES 

ACTIVITATS ESPECIALS 

21 de gener culte unit d’acció de 
gràc ies  a les  18h,  a  l ’EEB 
d’Hostafrancs (Rector Triador, 30 BCN) 
La Bíblia, font de transformació 
personal i col·lectiva, per J.L. Andavert 

18 de febrer a l’EEB Bonanova de 10h 
a 14h Coaching per un lideratge 
espiritual i efectiu per les esglésies.  


