
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, Carles R., Gisela a punt de tenir el nen. 

 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.  

Per tots els nostres germans que passen situacions de dolor i patiment.  

 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, agrint les benediccions que ens aporta. 
Cultes Senyores 

Diumenge 20h 

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

Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

7 de maig//14 de maig 
Diaca de torn: Albert M//Francesc A 
Torn de porta: Benjamí G//Rubèn R 

ANIVERSARIS 
8 Joan F, 9 Teresa Q, 

13 Carles R 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

7 de maig de 2017 

Número 1582 

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

L a  Fe és una  

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! 

G arantia segu
ra d’allò qu

e s’espera 

una prova de realitats que no es veuen. 

He 11, 1 



Com fer front als gegants Elisabet Balaguer 

Per sort no crec que ningú de nosaltres tingui mai que lluitar contra un gegant de 
veritat, però hi ha altres tipus de gegants. Qui no ha lluitat mai contra el gegant de la 
malaltia? O les persones grans que viuen soles, amb el gegant de la soledat? O la 
por, la depressió, tristesa... 
M’agradaria compartir lliçons de vida que he trobat en la història de David i Goliat 
que ens poden ajudar a vèncer aquests gegants. 
Primera lliçó:1Sa17,26, David tenia molt clar que el Déu en què ell creia, era el Déu 
vivent, no era qualsevol Déu. Saber això i tenir-ho clar, ens ajuda a afrontar els 
nostres gegants, perquè el Déu vivent vetlla pels seus fills. És molt important saber qui 
és el Déu en què crec. 
Segona: 1 Sa17,32, córrer riscos. David no era un guerrer, era pastor d'ovelles, però 
coneixia al Déu en què creia, des de qualsevol punt de vista enfrontar-se al gegant 
era un suïcidi, però David creia de veritat qui era el Déu en què havia dipositat la 
seva confiança, nosaltres estem disposats a córrer riscos en els dies que corren? No 
és un risc denunciar les injustícies que hi han?, som capaços de parlar als altres de 
l'evangeli? Si tenim clar el Déu en qui creiem hem de córrer riscos, però no és només 
parlar del que creiem sinó també fer, d’actuar. David no només ho va dir, sinó que hi 
va anar, no es va amagar. 
Tercera: 1 Sa 17,34-37, recordar la història passada. Com David si recordem els 
moments dolents que hagin  passat, veurem com el Senyor, ens ha ajudat. Per 
exemple quan jo m’he quedat a l'atur, Déu m ha ajudat, donant una altra feina i 
millor, no sé si per l'any que ve em renovaran, però no tinc por, si miro la meva 
història passada, veig com el Senyor em va ajudar, i no em va deixar mai. 
Quarta:1Sa17,39-40, utilitzar els nostres propis recursos. David va utilitzar allò que 
sabia utilitzar, va anar a lluitar amb els bastons, la fona i la pedra, eren els recursos 
que ell tenia. Déu ens ha donat recursos materials, intel·lectuals, .... els hem de posar 
al servei dels altres. Quan tenim davant un gegant ens podem lamentar, però aquesta 
no és  la solució, hem d'utilitzar els  recursos que Déu ens ha donat.  Tots  som 
necessaris, confortar al que pateix, visitar germans, les predicacions, tenim el gran 
recurs de quan un germà té un problema, l'església prega. És com quan algú vol 
deixar de fumar busca recursos, ajuda. Llegir, preguntar a altres que ho han deixat. 
Doncs quan tenim davant un gegant buscar els recursos que tenim per lluitar . 
Per acabar 1Sa17,45-47. Fer les coses amb convicció. David tenia claríssim que 
guanyaria al gegant.  Per què: 
-cada cosa que fem, la fem en el nom del Senyor 
-res ni ningú ens pot detenir si el que fem s’ajusta a la veritat, a la justícia i a la 
llibertat. 
-la victòria és del senyor, Ell ens capacita per fer les coses que fem, no va capacitar a 
David per enfrontar-se a qui fos? 
-fem el que fem, busquem donar Glòria al Senyor 
-la fi de les nostres accions és donar a conèixer al Senyor, compartir perquè fem les 
coses 

 AGENDA  La pregunta de l’ED 

Dll: Fl 4,2-8 
Dm: 2Tm 2,20-25 
Dc: Sl 84,1-3 
Dj: Jm 3,17-18 
Dv: Tt 3,1´2 
Dss: Ef 4,22-25 

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. Et necessitem, TU ETS 
NECESSARI, parla amb l'Àngela per col·laborar.  
Propera distribució: 20-5 

LECTURES BÍBLIQUES 

7-5 ED Débora Rodríguez , entitat el FAR 

8-5 18,30 Biblioteca Can Puiggener, 

presentació llibre “El teu germà musulmà” 

9-5 Els principis de la reforma protestant, 

Abel Camps a les 19h Acadèmia catòlica 

SBD 

11-5 A les 19h Academia Catolica 

“experiència d’una dona immigrant i 

musulmana. (Jornada de portes Obertes) 

13-5 Excursió Vilafranca (Benjamí G) 

15-5 CET RECICLTAGE 1eebs, 10,30 

20-5 Rebost/Concert benèfic Betty Anka 

1eebs, 20h 

21-5 Dia de la família 
27- 5 Concert a Girona 
3-6 Rebost 
10-6 Trobada de formació (GLS, Lideratge)  
11-6 ED esmorzar i sortida cultural 
17-6 Rebost 
18-6 Clausura ED// Concert Coral 

Primavera 

23-6 Revetlla de Sant Joan 

PREGUNTA MES DE MAIG 
BUSQUEM UN HOME 

PISTA 2:  conèixer l’evangeli a la presó.  
Pista1: Era un esclau, al principi no creient i 
rebel contra el seu amo. 

-quan fem les coses amb convicció hi ha resultats positius, augmenten les probabilitats 
d’èxit, ens sentim més satisfets amb nosaltres mateixos, els altres es beneficien de les 
nostres accions 
Jo us vull preguntar, teniu clar quin és el Déu en què creieu? I esteu disposats a córrer 
riscos per Ell? Jo si 

FORMACIÓ 
Cicle conferencies 500 aniversari de la 
Reforma  
Primera sessió 9-5-17 a les 19h”Els 
principis de la Reforma Protestant” Abel 
Camps. Lloc: Acadèmia catòlica, carrer 
Sant Joan 20, pis. Cal fer reserva,  
639334923. Gratuit 
CET– Reciclatge  15-5  a les 10,30 
Aprenen a gestionar l'estrès, (segona 
sessió)  Jaume Triginé. Lloc 1eebs. No 
és necessari haver assistit a la primera 
sessió 


