
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: Fins l’octubre  

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

Fins el setembre.  

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, Alicia i Rodrigo 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 activitats que tenim 

aquest dies: Concert testimoni Coral, Formacions, Culte de Batejos... 

 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 tots el nostres estudiants. 

 Per cada nou dia, agraint les benediccions que ens aporta. 

Cultes Senyores 

Diumenge 20h 

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

Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

4 de juny//11 de juny 
Diaca de torn: Eva LL//Albert M 
Torn de porta: Ruben R//Joan F 

ANIVERSARI 

7 Roc O 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

4 de juny de 2017 

Número 1586 

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! 

 “El Senyor va comunicar la seva Paraula a Jonàs, fill d’Amitai.  
Li digué: Ves a la gran ciutat de Nínive i proclama-hi que ja no 

suporto més la seva perversitat.  

Però Jonàs decidí fugir cap a Tarsis, lluny del Senyor.  

Va baixar a Jafa, on trobà un vaixell que anava cap aquelles terres,  
va pagar el passatge i es va embarcar amb els mariners  

per fugir de la presència del Senyor.”  

Jonàs 1,1-5. 



Incomodats per la Paraula (1) Aportació Andreu E.M 

Com podem saber si el nostre Déu ens està parlant? Aquesta pregunta és 

important, ja que la vida del creient, vida que s'ha de viure en obediència a Ell, 

no serà possible si no podem discernir el que Ell ens està dient. De manera que 

necessitem alguna forma d'avaluar si la paraula que rebem és realment Paraula 

de Déu, o no. 

La nostra capacitat de convèncer-nos que el que hem escoltat és Paraula de 

Déu no té límits. No és això, però, cap garantia que això hagi esdevingut.  

Quan Saül perseguia David, i feia ja temps que l'Esperit de Déu s'havia apartat 

d'ell, van venir a dir-li on s'amagava el fugitiu pastor de Betlem. El rei va 

exclamar: «Beneïts sigueu vosaltres pel Senyor, que heu tingut compassió de 

mi» (1 Sa 23:21). Nosaltres sabem, però, que això no va esdevenir per la mà de 

Déu. Ni tampoc tenien raó els homes de David quan el van animar a matar 

Saül, dient: «El Senyor ha lliurat a les teves mans al teu enemic». La veritat és 

que si volem alguna cosa amb suficient passió, ens podem convèncer fàcilment 

de que Déu mateix està darrere dels nostres projectes i que és ell qui ens parla.  

Una de les característiques que veiem en les Escriptures, però, és que la Paraula 

incomodava a qui la rebia. Fins i tot li podia semblar escandalosa o ridícula. 

Penseu en Moisès argumentant amb Déu davant la bardissa. Penseu en Sara 

que es reia de la proposta d'un embaràs en la seva vellesa. Penseu en Jeremies 

confós pel nomenament de Déu. Penseu en Jonàs, que va fugir de la presència 

de Déu. Penseu en Zacaries davant l'anunci d'un fill. Penseu en el jove ric, que 

se'n va anar trist perquè tenia molts diners. O penseu en els qui van deixar de 

seguir al Crist, perquè les seves paraules eren molt dures. La llista és 

interminable. 

En tots hi ha una constant: quan Déu va parlar, les persones es van sentir 

incòmodes, indignades, desafiades, escandalitzades..., però mai 

entusiasmades! La raó és senzilla: estem en el procés de ser transformats, i la 

seva Paraula sempre xocarà amb els aspectes no redimits de la nostra vida. En 

escoltar el que ens diu, la carn (el nostre jo) immediatament s'aixecarà a 

protestar.  

Per pensar: si les úniques paraules que escoltem parlar al Pare són sempre les 

paraules que  ens fan sentir bé o que ens concedeixen el que nosaltres volem, 

podem estar segurs que no és el Senyor el qui ens està parlant?.  

Quan Ell parla, el més probable és que no m’agradi el que em diu i que jo em 

doni moltes raons per pensar que no és Déu el que està parlant! 

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: 17-6 

LECTURES  BÍBLIQUES 

9-6 Conferencia Carod Rovira i J A Cuenca 

19h Museu Badalona// 20h Acte de 

presentació Concert de la Reforma  Ptge 

Gaiol 8-12 

10-6 Trobada de formació (GLS, Lideratge)  

12-6 Aprenen a Gestionar l’stress. 1eebs 

11-6 ED esmorzar i sortida cultural 

17-6 Rebost// Clau de Gospel 19h Museu 

Badalona 

18-6 Clausura ED// Concert Coral 

Primavera 

23-6 Revetlla de Sant Joan 

25-6 Culte especial de batejos. Inici cultes a 

les 11(horari d’estiu)// 

2-7 Reunió d’església 12,30 

FORMACIÓ 
Dissabte 10: CIMERA GLOBAL DEL 

LIDERATGE, de 10 a 17,30h apunteu-

vos al Paco A. Es un recurs que  pot 

ajudar a la transformació de la nostra 

comunitat, ja que ens pot enriquir 

personalment i donar una nova 

mirada sobre el nostre compromís i les 

eines que posem al servei del Senyor. 

Una gran oportunitat no la deixis 

perdre. 

Dilluns 12: Tercera sessió, Aprenent a 

gestionar l'estrès. A 1eebs, de 10,15 a 

13,30, prof Jaume Triginé 

Un Déu personal. 

Dll: Sl 121 

Dm: Sl 8 

Dc: Rm 8, 28-33 

Dj: Is 55 

Dv: Mt 6,25-34 

Dss: Fl 1,3-11 

Han demanat batejar-se les nostres 

germanes,  Anna P, Montserrat S, 

Àngela Rb,  i el nostre germà Joan C. 

El culte de testimoni i celebració el 

realitzarem el diumenge 25 a les 11 

del matí. 

BATEJOS 


