
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  

Lloc:  Guarderia . 

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   

5 de maig//12 de maig 

Diaca de torn: Àngela R/Myriam R 

Torn de porta:  Gregori P/ Ruben R 

Bona Llavor 

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; Amadeu G: 619120077 ;  

Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;  

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. 

Senyores 

Repartim roba i aliments 

Esmorzem 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 

Dijous a les  5h30’ suport escolar i  català 

Diumenge: Escola Dominical 11h matí. 

                  Culte d'adoració 18h  

Dijous: Culte de pregària 20h 

A les 6 de la tarda 

Al·leluia: Diumenge a les 20h 

L’Estel:  Diumenge 2/4 1 del migdia 

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  la Mercé R i el seu fill Enric, la 

Rosa, l’Artur i la mare de la Rosa ,  l’Elisabeta i els seus fills,  pels fills d’en 

Paco R,  per Mª Elvira, per la Paquita M,  per la Blandina R. 

 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 les persones grans,  pels nois i noies, i per totes les famílies de la nostra 

comunitat. 

 Pel pastor, pels diaques, pels responsables dels ministeris, per cada un dels 

membres. Perquè amb coherència puguem  estar disposats al servei  del 

ministeri que ens ha encomanat el Crist. 

 Pels ministeris de Bona Llavor. 

 Pels joves de les comunitats de Sabadell  

 Per la certesa de  saber que el Senyor sempre ens acompanya. 

ANIVERSARIS 
6 Lois R 
8 Joan F 

9 Teresa Q 

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! 

C/Reina Elionor 177 

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

5 de maig de 2013 

Número 1374 

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A     
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Bancs, Iglesias Esglésies i publicitat  enganyosa    

Jaume Llenas 

"Dime de lo que presumes y té diré de lo que careces”. Aquesta dita castellana es 
torna realitat tot sovint al nostre país. Mentre esmorzava escoltant la ràdio va sortir 
en antena l'anunci de Caixabank que té per conclusió que allò que ens fa forts és ser 
fidels als nostres valors. 
Presumeixen de haver estat fidels als seus valors durant més de cent anys. Això em 
transportava a un altre anunci el de Bankia, de la campanya de 2012, en el qual, en 
el pitjor moment de credibilitat com a institució, ens recordaven la importància dels 
valors. 
És curiós que després d'haver col·locat participacions preferents enganyant a tanta 
gent gran, que després de ser l'origen de la crisi actual, que després de tenir part en 
la concessió de crèdits hipotecaris amb baixes garanties, que després de necessitar 
els diners dels nostres impostos per salvar les seves vergonyes i la seva mala gestió, 
que després de tantes i tantes coses, ells ens diguin que han estat sempre fidels als 
seus valors. 
Un ara es pregunta, ¿quins són  aquests valors dels quals presumeixen i que tant ens 
costa veure? 
Em preguntava si el risc dels bancs no pot ser també el nostre risc. A vegades escolto 
cert tipus de predicacions que em preocupen. La imatge que es projecta és que el 
mal està allà fora, el vici, la corrupció, la manca de valors, etc. Després es pinta un 
contrast com del negre al blanc. Es proclama un missatge triomfalista sobre 
l'Església en la que nosaltres apareixem com purs, veritables, amb una santedat 
gairebé acabada, etc. 
Temo que ens estem oblidant que la Bíblia parla que el mal ens ha afectat a tots, 
que no hi ha just ni encara un, que no hi ha qui cerqui Déu, que l'experiència de la 
conversió, del nou naixement i la regeneració, ha implicat una experiència de gràcia 
i que aquesta gràcia continua sent necessària ara. 
La presència de l'Esperit en nosaltres va generant canvis en el nostre interior perquè 
cada vegada ens assemblem més a Jesús, però és sempre una realitat incompleta. 
L'Església, és a dir, els cristians que la composem, tenim taca i arruga fins que el 
Senyor completi la seva tasca en nosaltres i això no serà en aquest costat de 
l'eternitat. 
Predicar aquest tipus d'evangeli" em sembla  "vendre la moto" a la gent, com quan el 
banc parla de valors. 
Aparentar ser el que, per la meva experiència pastoral amb tants germans en procés 
de creixement, no som realment. 
Aquest home amb el qual camino quan estic en solitud m'ensenya el que hi ha en el 
cor humà. 
La realitat que veig en el dia a dia, compartint amb aquests cristians sincers, 
s'assembla més a la frase de John Owen: "No sóc el que he de ser, no sóc el que 
vull ser, no sóc el que espero ser al més allà, però tot i així no sóc el que era, i per la 
gràcia de Déu sóc el que sóc. " 
¿No us sona diferent això que la publicitat dels valors dels bancs? 

AGENDA  
6-5 2a Sessió Seminari “La pràctica del 
Counselling en el Miniteri” amb Jaume 
Triginé 

12-5 Conferència ED: Carta els Hebreus. 
Culte especial a les 6h: Dia de la Família 

17-5 Conferència Araguas ¿Como cultivar 
una sana auto-estima en los hijos? Hora 
20,30 

17 I 18 de maig Campanya de primavera, 
Rebost Solidari 

25-5  CET de 10h a 13,30h; 2Timoteu amb 
J.A. Cuenca 

1-6 Concert Coral a Castellar de Vallés 

9-6 Concert de primavera 

DIACONIA BONA LLAVOR  

LA PREGUNTA DE L’ED 

Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i  recolzament per continuar realitzant 
aquests servei. Necessitem: briks de caldo, pollastre o peix, xocolata en pols per la llet, 
formatgets, formatge,oli de girasol... També necessitem una altre persona que ens vulgui 
fer de conserge els dijous a la tarda per atendre a les famílies i acompanyar-les quan fem 
el servei de suport. Gràcies per les vostres pregàries i la vostra col·laboració.  
Propera distribució  dia: 12-5 

RESPOSTA MES D’ABRIL 

ELISEU I EL MIRACLE DELS PANS I BLAT 

TORRAT 

PREGUNTA MES DE MAIG (última del  curs) 

Busquem un home  

PISTA 1:  Era just, pietós i entrat en anys.  

Classificació: 

Roc O.                       54 

Joan O.                      52 

Pasqual i Amèlia           50 

Família O.                   48 

Elisabet  P.                44 

M.Teresa A                 34 

Participar és bo i saludable. Investigar la 

Paraula ens aporta saviesa i coneixement.   

FORMACIÓ 

LECTURES BIBLIQUES 
Diligència és l’atenció ràpida a la tasca 
assignada, fins que és acabada. 
Dll. Pr 10,4-5 Dm. Pr 12,24-27;Dc.Pr 

13,4; Dj. Pro 22,29; Dv. Ecl 9,10 ;  
Ds. Fl 4,13 

INTERVENCION QUIRÚRGICA                                                                                                                                                                                                    

La M. Elvira, es va recuperant i en 
Josué ens ha dit que ens envia moltes 
salutacions. Ja l’han traslladat a planta  
Habitació 4738 de l’Hospital General.  
Continuem pregant per la seva 
recuperació.  

CET: 25-5 a les 10h Segona Carta de 
Timoteu: L’encàrrec de Pau. Tot un repte 
per l’evangelització. APUNTEU-VOS 

TAULELL D’ANUNCIS 
Informació de: 
 campaments per totes les edats. 
 cursos de formació 
 

http://www.protestantedigital.com/ES/Blogs/articulo/3937/Bancos-iglesias-y-publicidad-enganosa
http://www.protestantedigital.com/ES/Autor/Perfil/54/Jaume-llenas-marin

