
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

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:  dijous 17,30 a 19 h 

Diumenge: Escola dominical: 11h 
Culte d’adoració 18h 
Dijous: Culte d’oració: 20h 

Dijous a les 6  de la tarda  

Al·leluia:  

L’Estel:   

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  La Mercè R i el seu fill Enric, la Rosa,  l’Artur,  per 

l’Elisabeta i la seva família,   la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina,  la Isabel i el José; el Gori i 

la Feli,  la Teresa Q, la Gina,  la Maria Cs,   per la petita Valentina, la Cristina. 

 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 la reunió d’Església 

  Per la nostra comunitat, cada un dels serveis, ministeris i les persones que els desenvolupen, 

i els nous reptes que el Senyor té preparats per nosaltres.  

  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, violència i esclavatge.  

 Per la situació del nostres país. 

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

Cultes Senyores 

Diumenge  a les 20h 

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

Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

14 de gener//21 de gener 
Diaca de torn:   David R//Myriam R 
Torn de porta: Ruben R//Benjamí  G 

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   

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

14 de gener de 2018 

Número 1616 

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! 

Déu ha estimat tant el món que ha 
donat el seu Fill únic  

Jn 3,16 

cap dels qui creuen en ell , sinó que 
tinguin vida eterna. 

perquè  

no e
s p

erd
i  



ABBA, PARE La buena semilla 

Però quan va arribar la plenitud del temps, Déu envià el seu Fill, nascut 

d'una dona, nascut sota la Llei,  perquè rescatés els qui vivíem sota la Llei 

i rebéssim la condició de fills.  I la prova que som fills és que Déu ha 

enviat als nostres cors l'Esperit del seu Fill, que crida: «Abba, Pare! Gla ,4-6 

Estimats, ara som fills de Déu, però encara no s'ha manifestat allò que 

serem. Sabem que, quan es manifestarà, serem semblants a ell, perquè el 

veurem tal com és. 1 Jn 3, 2  

Una de les primeres paraules que un nen hebreu aprenia a pronunciar 

era «Abba». Són dues síl·labes curtes que corresponen al nostre «papa» 

en català. Pare, Abba, és un terme d'afecte, d'intimitat, que significa: 

Pare. L'apòstol Pau, si bé escriu en grec la seva epístola als romans, 

empra la paraula Abba, quan diu als que havien rebut a Crist com a 

Salvador: "Heu rebut l'esperit d'adopció, pel qual clamem: Abba, Pare! 

"(Rm 8:15).  

Com de dolç és repetir l'expressió: Pare! Quina felicitat no ser més orfe, 

tenir un suport, un protector, una família! Aquesta única paraula resumeix 

totes les benediccions que Jesucrist va portar al món. Va venir per donar-

nos un Pare, el seu Pare! "Com el Pare m'ha estimat, així també jo us he 

estimat", va dir als seus deixebles, i també a nosaltres (Jn 15: 9). Després 

de la seva resurrecció, va anunciar a Maria Magdalena: "Pujo al meu 

Pare i al vostre Pare, al meu Déu i al vostre Déu" (Jn 20:17).  

Les nostres desobediències ens havien allunyat de Déu, però Jesús va 

venir a acostar-nos a ell. No només vam ser perdonats, sinó que entre 

Déu i nosaltres es va establir una relació d'intimitat: Jesús va posar la 

nostra mà a la mà del Pare. És la felicitat i la seguretat per a tots els que 

creuen i accepten aquest fet meravellós.  

Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè no es 

perdi cap dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna. (Jn 3:16).  

A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones i t’ofereix 
algunes oportunitats per desenvolupar els teus dons, parla amb 
l'Àngela o M. Antònia. Ens sentim agraïts per la vostra col·laboració, 
recolzament i suport en oració. Us necessitem, TU ETS NECESSARI. 
Propera distribució: 27-1 

La pregunta de l’ED 
PREGUNTA MES DE 

GENER 
Busquem un animal 
PISTA 2: Primer no 
acceptava fer-ho, perquè 
Déu li ho prohibeix, però 
al final hi va anar. 
PISTA 1: Al seu amo li van demanar 
que fes una cosa molt especial a canvi 
de diners i honors 

20-1 Culte Unit d’acció de Gracies 18h, 

Església Ptge Gaiolà, 8-12 

14 al 21 del 1 Setmana Unida de pregària 

21-1 Participació culte  18h d’en Javier 

Iglesias, estudiant de l’IBSTE 

27-1 Rebost 

28-1  Participació culte 18h d’en  Ruben 

Gramaje, pastor de Manlleu 

3-2  Assemblea d’església a les 18 h 

11-2 Participació en el culte Ismael Gramaje 

16 al 18 del 2  XVI Seminari de formació 

UMBE– Xativa 

Informació detallada al taulell 

LECTURES  BÍBLIQUES 

Viure responsablement 
Dll: Jm 1,12-18//Dm: Ga 5,16-18 Dc: 1Tm 6,11-15 // 
Dj: 2 Tm 2,11-13//Dv: Col 1,9-14 //Dss: 1Jn 2,12-17 

ASSEMBLEA D’ESGLÉSIA 

El proper 3 de febrer és una data 

important per la comunitat. Farem 

balanç, marcarem línies de treball, 

escollirem les persones que ens 

dirigiran en el desenvolupament dels 

ministeris, i pregarem junts posant sota 

la direcció del Senyor aquest any 2018. 

Responsables de ministeris recordeu 

lliurar els informes. Gràcies 

ACTIVITATS ESPECIALS 

20-1 Culte Unit d’acció de gràcies a 
les 18h a l’Església Bíblica Ebenezer 
Ptge Gaiolà 8-12 BCN. Priscila i 
Àquila immigrants que varen trobar 
portes obertes missatge Fran Cegarra 
14-21 Setmana Unida de pregària 
Estrangeros i peregrinos. Juntos para 
transformar el mundo. Església 
Bíblica Ebenezer. 

EL ECO 

Us recordem que a la pàgina web de la 

UEBE, www.uebe.org és publica L’ECO 

Baptista . Hi ha s’ha publicat el primer de 

l’any 2018 


