
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   

12 de febrer//19 de febrer 
Diaca de torn: Myriam R//Francesc A 
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, la Rosa,  l’Artur,  

l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà,   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),  la Maria (àvia d’en Joan ),la Fina, la Maria Cs, 

pel Mario LL. 

 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 nous responsables dels ministeris. Per la missió de la nostra comunitat. 

 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. Pel nou enviament 

 Per les persones que viuen la destrucció i la pèrdua. 

 Per cada nou dia 
Cultes Senyores 

Diumenge 20h 

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ; Eva Ll 679124234  

ANIVERSARIS 

12 Albert M,14 Max C ,Soledad V, 

Àngela R 15 Manel P C, 16 Pilar A 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

12 de febrer de 2017 

Número 1570 

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  

 

i no com ho 

feien els 

mestres de la 

Llei. 

Mc 1,22 



SER DEIXEBLE 

Abel Lumbiarres  

Butlletí febrer  Església de Binèfar 

A diferència d'un fan (Admirador o seguidor apassionat d'una persona o cosa), 

un deixeble és una persona que segueix i defensa idees i doctrines. Amb aquest 

escrit, m'agradaria que poguéssim valorar si som Deixebles o Fans de Crist. 

Els deixebles de Jesús van arribar on van arribar perquè van estar amb ell vivint 

dia a dia les seves experiències i els seus ensenyaments. És com un seminari 

intensiu de tres anys. Encara que l'església actual no disposa de la presència de 

Crist per rebre aquesta formació (disciplina), si té eines que ens ajudaran a 

estar al mateix nivell que els deixebles que van viure amb Jesús. 

Ser deixeble implica disciplina. I la disciplina és un camí llarg i voluntari. No es 

pot imposar la disciplina a una persona adulta que no vol iniciar el camí, sinó 

que calen unes eines. (Disciplina: Matèria o grup de matèries que s'imparteixen 

durant un curs acadèmic i que formen part del programa d'un pla d'estudis.)  

A través de la Bíblia 

La Bíblia conté i és paraula de Déu. La seva lectura i estudi ens ajuda, 

primerament, a conèixer Déu i, seguidament, a convertir-nos en els seus 

deixebles. La vida del cristià no acaba amb la salvació. La salvació és el punt de 

partida per iniciar una nova vida, de deixebles i treball en aquest món. La 

lectura de la Bíblia i el seu estudi és l'inici del camí d’aquest camí. 

A través de l'Esperit Sant 

Un altre element que hem de tenir present per realitzar aquest aprenentatge de 

vida i ser un deixeble de Crist, és la de deixar que l'Esperit Sant faci canvis a les 

nostres vides. L'Esperit Sant té la capacitat de mostrar-nos les coses que hem de 

canviar, i ho fa a través dels missatges dels germans, o directament a nosaltres, 

posant en la nostre ment  l’angoixa de no fer  les coses com les hauríem de fer. 

Ell ens indica els canvis que hem de realitzar i nosaltres els hem de fer. Accions, 

hàbits, manera de ser, pensaments, apatia ... són senyals que l'Esperit Sant ens 

posa davant perquè actuem. 

A través de l'oració 

L'oració és un temps d'intimitat amb Déu, on podem reflexionar i comunicar-nos 

amb ell. És difícil, en els nostres dies, trobar un temps d'aïllament per poder-nos 

dedicar a la pregària. Les presses, els milers d'interrupcions que ens arriben 

contínuament, fan difícil de trobar aquest temps. No obstant això, hem de 

procurar trobar aquest espai de temps que possiblement ens implicarà un canvi 

d’hàbits, o de reorganització de la nostra agenda, però l'oració és una eina 

molt important i poderosa per la nostra vida com per no utilitzar-la. 

 

 AGENDA  

18-2 Rebost//Formació: Coaching per un 

lideratge espiritual i efectiu per les esglésies// Culte 

Memorial JM Martínez 

19-2 Culte de la tarda , M Dolors Taengua 

3 al 5 del 3 Recés Caliu 2017, Comarruga 

La pregunta de l’ED 

PREGUNTA MES DE FEBRER 
BUSQUEM UNA DONA 

Pista 2: La trobem  prop d’un pou 
Pista 1: Té relació amb l’aigua 
Participar en el concurs de l’escola 
dominical ens obra noves finestres de 
coneixement de la Paraula. 
Animeu-vos a participar. 

Heu rebut gràcia, doneu gràcia: 
Dll: Èxode, Ex 35,4-9 i 20-21  
Dm: Lluc , Lc 21,1-4 
Dc: Romans, Rm 12,9-13 
Dj: 1a Corintis,1Co 16,1-4 
Dv: 2a Corintis, 2Co 8,1.6 
Ds: 2Co 9,6-9 

LECTURES BÍBLIQUES ACTIVITATS ESPECIALS 

18 de febrer a l’EEB Bonanova de 10h a 
14h Coaching per un lideratge espiritual i 
efectiu per les esglésies.  
18 de febrer Culte memorial i d’acció de 
gràcies d’en Josep Maria Martínez, que 
tindrà lloc a l’Església del carrer  Verdi de 
Barcelona a les 18h. 

NOU ENVIAMENT 

Aliments pel 
camp de Lesbos, 
menjar que no 
caduqui. Avui 11 
de febrer últim 
dia abns de  
portar cap a 
Cerdanyola. 

La vida en comunitat 
Les circumstàncies de la vida són una oportunitat per a practicar la disciplina 
apresa del nostre Déu. El que coneixem com tribulacions, temptacions, 
adversitats ... encara que més comunament ho podem anomenar "les decisions 
que prenem contínuament ". 
La comunitat és l'espai que Déu ha preparat perquè els seus fills s'ajudin 
mútuament. El lloc on Déu es manifesta amb més intensitat. Lloc d'estudi, de 
consol, de debat, d'ajuda .... Aquest és el lloc que nosaltres hem de construir, 
crear. Podem tenir una Església de diumenges, un club on ens trobem i ens ho 
passem bé, on cantem i tenim la nostra colla d’amics ... O podem gaudir d’un 
lloc de restauració, on tots i som acollits i prendre la decisió de passar  de fan a 
deixeble. 

Continuem des de Bona 
Llavor treballant en el servei 
a les persones. Ens sentim 
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: 18-2-17 


