
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  

Diumenge  a les 20h 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, Sonia i Joan F, Marta P V. Àngela R. O, M Antònia P. 

  Per totes les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, infants. Per 

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

 Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina. Per aquelles que no 

tenen un llar. 

   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.  

 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  i les oportunitats de servir. 

Cultes Senyores 

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

Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

15 d’abril//22 d’abril 
Diaca de torn:    Albert M//Francesc A 
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   

ANIVERSARIS 
17 Gisela O/21 Amelia M  

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

15 d’abril de 2018 

Número 1629 

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! 

que no us deixeu inquietar ni apartar fàcilment del 
bon seny, ni impressionar per una suposada 
imminència del dia del Senyor, 

2 Te 2 

ni que sigui per revelació 
o rumors, o per carta, 
com si vinguessin de 
part nostra. 



BEN A PROP VOSTRE 

He invocat el teu nom, Senyor, des de la fossa profunda. Tu m’has sentit 
cridar: no tanquis l’oïda al meu clam. El dia que t’invocava t’has acostat 
i m’has dit: No temis! Lm 3,55-57 

El 14 d'abril de 1912, mentre feia la seva travessia inaugural, el luxós 

transatlàntic britànic Titànic va xocar amb un iceberg. Havia estat qualificat 

d'insubmergible, però es va enfonsar en menys de tres hores. Dels 2.200 

passatgers, només en van sobreviure 700. Enmig de l'angoixa de la tripulació 

que buscava una solució, al pànic dels passatgers que buscaven barques 

salvavides, l'actitud valerosa i noble dels vuit músics de l'orquestra quedava 

gravada en la memòria dels supervivents. Sota la direcció del seu cap, 

Wallace Hartley, l'orquestra només va deixar de tocar quan al seu director, li 

va ser impossible mantenir-se dret en el vaixell que s'enfonsava en aquelles 

fredes aigües. Els vuit músics van morir. El darrer fragment de música que 

van tocar va ser el molt conegut himne del món anglosaxó: «Ben a prop 

vostre a prop de vós» Cants de Glòria, 53. 

Es diu que el director de l'orquestra, un veritable cristià, que el seu cos va ser 

trobat unes setmanes després del naufragi, havia dit que si un dia havia 

d'estar en un vaixell que s'havia d'enfonsar, tocaria aquest himne. També 

havia expressat el desig que fos tocat en els seus funerals; i així va succeir 

davant una multitud de persones. 

Wallace Hartley, en tocar aquest conegut himne, segurament volia donar un 

últim consol als atemorits passatgers i convidar-los, enmig de la seva 

desesperació, a tornar a Déu. Els creients van recordar la promesa del Senyor 

d'estar amb ells fins al final. I per als que havien 

ignorat a Déu en la seva vida, era urgent que alcessin la 

mirada cap a Ell per ser salvats. 

La Buena semilla  

12-4-18 

 PROGRAMA  AMB 

TOTES LES 

ACTIVITATS AL 

TAULELL 

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.  
La campanya de primavera del Rebost Solidari de Sabadell és farà els dies 
18 i 19 de maig. Apunta’t a l’Elisabet B o al David R 

ARA LES DISTRIBUCIONS LES FAREM DIVENDRES A LES  16h . Propera distribució: 20-4 

La pregunta de l’ED 

LECTURES  BÍBLIQUES 

Aquesta setmana us proposem reflexionar i buscar el significat d’algunes 
paràboles, ja que el seu ensenyament ens pot resultar molt positiu. 
 Dll: Els dos fills i la voluntat del pare Mt 21,28-32 / / 
Dm: El gra de mostassa i el llevat  Mat 13,31-32// 
Dc: El tresor amagat Mt 13,44 //Dj: La Per la Mt 13,45-46 // 
Dv: La xarxa del pescador  Mt 13,47-50//Dss:La llavor Mc 4,26-29// 

CONCURS LITERARI 

15-4 Culte 18h Meditació de la Paraula Toni 

Bodego 

16-4 CET reciclatge 1a Sessió Discerniment 

Cristià, 10,15h a la 1eebs 

22-4 Xerrada Nelson Araujo Església del 

Redemptor a les 12. 

29-4 Culte 18h Meditació de la Paraula 

Daniel Pujol 

1-5 Excursió Unida a Palau de Plegamans 

5-5 Conferencia de Mireia Vidal “Saludad a 

nostra hermana Febe, Església Sant Pau 

BCN a les 10h// Acte central de les Jornades 

de portes obertes dels centres de culte 

18 i 19 del 5 Rebost Solidari 

Informació detallada al taulell 

L’església veïna del Redemptor, com 
l’any passat organitza el 3r concurs 
literari aprofitant la Diada de Sant 
Jordi. Enguany el dia del lliurament dels 
premis, 23 a les 2h han organitzat un 
pica-pica, els qui hi vulgueu anar ho 
feu saber a la Myriam o la M Antònia.  

PREGUNTA MES D’ABRIL 

Busquem una dona 

PISTA 2: Es va obsessionar  

amb un servent del seu marit. 

PISTA 1: Era la muller d’un capità de la 

guàrdia del seu país. 

ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!! 

SUCCESSOS 

El nostre germà Jose M aquesta setmana ha 

estat ingressat per una infecció pulmonar, 

ara es recupera a la Residència Albada. 

El passat dilluns el pastor d'Esparreguera i la 

seva família van patir un accident de transit 

molt greu, la seva filla gran Lluna ha passat 

a la presència del Senyor i els altres 

membres de la família es van recuperant de 

les ferides. Preguem per ells en aquests 

moments tan difícils i complicats per les 

seves vides. 


