
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   

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,  Miriam S (Lleida),  la Maria Cs,  Marta 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: persones grans, joves, infants. Per 

tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.  

 Pels ministeris i el servei a la comunitat i a la ciutat.  

 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 cada nou dia 

Cultes Senyores 

Diumenge 20h 

Francesc A: 609475704; Eva Ll 679124234;Albert M  657601050 

Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

30 d’abril//7 de maig 
Diaca de torn: Eva LL//Albert M 
Torn de porta: Joan F//Benjamí G 

ANIVERSARIS 
2 Juana F 4 M  Teresa A  

6 Lois R 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

30 d’abril de 2017 

Número 1581 

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 Pere 5,7 



Déu em cuida                Raquel Reginaldo 

És el títol més adient: Déu em cuida, i el verset més adient: “Estem segurs que Déu tot 
ho encamina pel bé d’aquells qui l’estimen” Rm 8,28. Fa uns mesos vaig tenir una 
mala caiguda i em vaig trencar el cap del fèmur. I és una cosa relacionada amb la 
caiguda i la pregària que volia compartir. De tot, o quasi tot, en podem aprendre 
lliçons i jo en vaig aprendre moltes, ara només en comentaré una, que és la més 
important, he de confiar en el Senyor en tot i deixar que m’ajudi com Ell vulgui, no 
com vulgui jo, encara que en principi em sembli que no m’ajuda i que tot es 
complica, sempre hi surto guanyant, almenys pel que a mi fa, tal com he citat, el 
verset de Romans, tot pel meu bé. I precisament d’això us volia parlar: Per problemes 
que van sorgir i que ara no fa el cas, van haver de tardar 8 dies abans d’operar-me i 
8 dies més a deixar-me aixecar del llit, o sigui que vaig estar 15 dies completament 
immobilitzada. Just després de l’operació vàrem quedar, amb l’assistenta social i el 
coordinador, que aniria al Centenari a fer recuperació, i ja em van dir el número de 
llit que tenia, però en haver d'esperar 8 dies més, el van haver d'ocupar. Quan per fi 
em van poder aixecar, van venir, altre cop, per comunicar-me que no tenien lloc i al 
cap de tres dies m’enviaven a casa. Vaig protestar, intentar fer-los entendre que 15 
dies d’immobilització a més de l’operació i en una persona gran passa factura, que 
no podia ni aixecar-me ni posar-me al llit, i molt menys vestir-me i calçar-me, rentar-
me, ni fer una dotzena de passes. Si anava al centenari, em farien recuperació, i 
m’ensenyarien com desenvolupar-me. Vaig argumentar que jo no podia tenir una 
persona pendent de mi les 24 hores del dia. No hi va haver manera de modificar.  
Eren vacances, falta de personal, etc. 
Ho veia tot negra i preocupada, i ara que faria? Per animar-me una mica, recitava 
versets que sabia de memòria, en especial el Salm 23, que no sé pas quantes 
vegades el vaig repetir. Només feia que pregar “Senyor que no m’enviïn a casa, que 
no m’hi enviïn”, però no rectificaven. Va ser quan em van venir a la memòria uns 
versets de la Bíblia, que em van tranquil·litzar, no et preocupis per demà, el Senyor 
ens diu a Mt 6,34: “Per tant no passeu ànsia per l’endemà, que l’endemà ja es 
preocuparà pel seu compte. Cada dia té prou amb els seus propis afanys”, però el 
que va ser decisiu, va ser recordar aquest, que es troba a 1 de Pere 5,7 
“Descarregueu damunt d’Ell totes les vostres inquietuds, perquè Ell es preocupa de 
vosaltres”. Quan el vaig recordar, no vaig demanar més que m’ajudés, i vaig fer 
aquesta pregària: “Senyor, em poso a les teves mans, fes el que tu tens previst per mi, 
sé que sigui el que sigui serà en benefici meu perquè ens estimes, jo només veig 
parcialment,  tu ho veus tot” .  Ja t ranqui l · la vaig dormir . 
El mati, em vaig despertar marejada amb arcades, mal d’estómac i de panxa, ulls 
plorosos i inflats i molt vertigen, diagnòstic, havia agafat un virus generalitzat i una 
conjuntivitis. El que faltava, no? Em trobava tan malament que ni això vaig pensar. Al 
cap de poca estona estava donant gràcies al Senyor per la indisposició, curiós oi?, 
donar gràcies per trobar-te malament! Doncs jo ho vaig fer convençuda que era la 
resposta a la meva pregaria, perquè va venir l’assistenta social i em va dir que vist el 
quadre que presentava no em podien enviar a casa i m’enviaven aquella mateixa 
tarda al Centenari per 15 dies. Us imagineu el descans que vaig sentir? Per fi 

 AGENDA  La pregunta de l’ED 

Les adversitats són el terreny de conreu 
pels miracles 
Dll: 1 Te  4,13-14 
Dm: Is  49,8-10 
Dc: Rm 5,1-5. 
Dj: 2Co.1,3-5. 
Dv: Sl 119.49-52. 
Dss: Mt. 5,1-11. 

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. S’apropa la 
Campanya del Rebost Solidari. Et necessitem, parla amb l’Angela per 
col·laborar. Propera      distribució: 6-5-17 

1-5 Excursió Unida 
1 al 7 del 5 setmana de portes obertes, 
PROGRAMA AL TAULELL 
5-5 Conferència Dr Bandrés L’ 
ENVELLIMENT, REPTE PER UNA NOVA 
SOLIDARITAT 
5 i 6 del5 Campanya rebost solidari 
6-5 Rebost/ Campanya 
7-5 ED Débora Rodríguez ,entitat el FAR 
13-5 Excursió Vilafranca 
20-5 Rebost/Concert benèfic Betty Anka 
1eebs, 20h 

RESPOSTA MES D’ABRIL 
ELS VERSETS QUE BUSCÀVEM : 
EXÒDE 30,22-25 

PREGUNTA MES DE MAIG 
BUSQUEM UN HOME 

Pista1: Era un esclau, al 
principi no creient i rebel 
contra el seu amo. 

LECTURES BÍBLIQUES 

 VIII PORTES OBERTES 

Si volem un món de pau i justícia cal que 

posem decididament la intel·ligència al 

servei de l’amor. Antoine de Saint-Exupéry 

Dm 2  19h Formació per la ciutadania 
Centre Cívic Ca n’Oriac 
Dc 3  19h Espai públic , laïcitat i diversitat 
religiosa . Casal Pere Quart 
Dj 4 19h Projecció Documental Biblioteca 
Vapor Badia 
Dv 5 19h L’envelliment, repte per una nova 
solidaritat. 1eebs  

m’ensenyarien a ser autosuficient, tot el que necessitava saber per desenvolupar-me 
amb autonomia. Allà, la doctora i el fisioterapeuta van decidir deixar-me 22 dies. 
Algú dubta de la mà del Senyor en tot això? Jo no. Des d’aquell dia vaig continuar 
dient: “Senyor em poso a les teves mans, descarrego les meves preocupacions en tu.” 
La lliçó que en vaig treure: moltes vegades demanem al Senyor una cosa i volem que 
sigui com nosaltres imaginem, o volem, i el Senyor veu les coses diferents. Ell veu el 
que nosaltres no veiem. I des d’ara penso posar-me a les seves mans i que actuï com 
Ell vulgui. Almenys a mi és el que em va millor. 


