
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 

10 de novembre//17 de  novembre 

Diaca de torn: Àngela R//Myriam R 

Torn de porta: Benjamí G//Gregori P 

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. 

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:  

L’Estel:   

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  la Mercé R i el seu fill Enric, per la 
Rosa, per l’Artur,  l’Elisabeta, els seus fills i la seva germana,  pels fills d’en Paco R,   
per la Julia C, per la Teresa Q,  per la Meig, per la Tresa Turull (Figueres), per la 
germana de l’Amèlia, per la Raquel 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 famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de consol. 
 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que 
s’han distanciat del Senyor. 
 Perquè el Senyor animi, motivi i il·lusioni el cor de tots  i totes i sàpiguen escoltar 
la seva veu.  
Per l’Escola Dominical, per la Coral Al·leluia, per la nova Coral-jove, pels 
ministeris de Bona Llavor. Perquè amb coherència puguem  estar disposats al 
servei  del Crist.   
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida. 

Diumenge a les 19,45 

Cultes Senyores 

ANIVERSARIS 
11 Nuria P 

14 Marta P V 

C/Reina Elionor 177 

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

10 de novembre de 2013 

Número 1401 

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! 

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A     

 

Rm 3,28 



SENSE RETRANSMISSIÓ DEL CULTE DE LA REFORMA 

Guillem Correa. Secretari General del CEC 

El 31 d’octubre és el dia senyalat per commemorar l’inici del que es coneix com 

la Reforma Protestant de Martí Luter i el seu intent de renovació de la vida 

espiritual i doctrinal de l’Església. 

Fer memòria d’aquest fet no forma part del calendari litúrgic de l’Església 

Protestant però sí del seu simbolisme teològic. Per aquesta raó és una data a 

recordar i és una data a celebrar. 

I per aquesta raó, durant 25 anys, el Consell Evangèlic de Catalunya (CEC) va 

posar sobre la taula la necessitat que, com a mínim, un cop a l’any la televisió 

pública de Catalunya retransmetés un Culte Protestant -tal i com habitualment 

es retransmeten altres celebracions litúrgiques-. I, en concret, que es 

retransmetés la commemoració del Dia de la Reforma Protestant. 

Darrera d’aquesta petició hi havia una doble intencionalitat: mostrar la pluralitat 

religiosa del país i obrir l’accés a les minories religioses a la programació 

d’actes litúrgics. 

Finalment la petició va ser atesa i els protestants, juntament amb altres 

confessions religioses que més recentment també ho havien plantejat, van poder 

accedir a la programació d’actes litúrgics a la televisió pública de Catalunya. 

Fins aquí les bones notícies. Però la crisi econòmica també ha arribat a la 

televisió pública de Catalunya. Aquesta crisi s’ha emportat moltes coses pel camí 

i una de les que també s’ha emportat és la retransmissió dels actes litúrgics de 

les confessions que recentment ho havien aconseguit. 

El que cal agrair de la televisió pública de Catalunya és que, a diferència 

d’altres televisions públiques, segueix entenent que la seva raó de ser és 

precisament aquesta: contribuir a fer visible la riquesa cultural, social, política i 

religiosa del país. A diferència de les televisions comercials, que estan orientades 

només a guanyar diners, la televisió pública ha d’estar orientada a equilibrar els 

seus comptes per fer possible el que s’ha dit anteriorment. 

És cert, és una mala notícia que enguany ens quedem sense retransmissió del 

Culte del Dia de la Reforma Protestant. Però la bona noticia és que s’estan 

cercant fórmules per emetre, en el decurs del primer semestre de l’any 2014, un 

programa especial sobre el protestantisme a Catalunya. 

La segona bona notícia és que accepten que les decisions que avui exigeix la 

crisi econòmica es podran repensar més endavant. Hi haurà qui digui que és 

una proposta inacceptable. D’altres diran que és realista en funció del moment 

que viu el país. 

AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 
 

Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i  recolzament per seguir realitzant 
aquests servei. Necessitem: tonyina, formatgets, oli de girasol, brou de carn, o peix. 
Comencem a preparar la campanya de Nadal. Gràcies per les vostres pregàries i la 
vostra col·laboració. Propera distribució: 9-11 
I el suport? Bé gràcies. Interessats en col·laborar en aquest servei poseu-vos en contacte 
amb l'Àngela o la M A. 

16-11 Assemblea administrativa UEBC a 
casa nostra// Taller teològic– Barcelona 
centre// Concert Solidari Gospel TiC, Trèvol a 
les 21h 
17-11 Participarà en el culte Toni Bodego, 
amb el tema: Un corazon que enamoró a 
Dios.. 
22-11. Església Bona Nova a les 20h jornada 
de pregària Ministeri presons. 
29 i 30-11 Gran Recapta 
1-12 Conferència ED, Els profetes, Jordi Vera 

Ja tens els calendaris pel 2014? Al final 
del temple, la Dorcas ens ha preparat 
una mostra. 

CALENDARIS 

Un dels grans problemes d’aquesta societat és el desànim, allò que anomenem 
“depressió”, un mal que ens pot deixar fora de combat, derrotats...sense força 
per seguir caminant... El remei el trobem en ELL. 

Dll. Sl 3,3-5 Dm. Sl 30,5 Dc. Sl 33,20 Dj. Sl 42,11; Dv Sl 121,8  
Ds. Sl 147,2-3 

LA PREGUNTA DE L’ED 
MES DE NOVEMBRE 
Busquem un home 

Pista 2.- Surt en un llibre de l’Antic 
Testament, a més, David també en parla 
en un dels seus Salms profètics, i se’l 
menciona 8 vegades en un sol llibre del 
Nou Testament . 
Pista 1.– Només surt en tres llibres de la 
Bíblia. 

PER PREPARAR LA CLASSE DEL DIA 17-11 
Tema: Comença la batalla: Josué 1-2; 
6,8,23 i 24. FORMACIÓ 

Taller breu: 16-11 Enegrama y 
espiritualidad. Ponent José Luis Suarez 
de 10 a 14h Església Barcelona-centre. 

CELEBRACIONS 
17-11– Culte d’acció de gràcies pels 100 
anys de testimoni de l’Església General 
Lacy de Madrid  
24-11- L’ EEB de la Barceloneta culte 
d'instal·lació del nou pastor Ismael 
Gramaje. 

PREGÀRIA 
Divendres 22de novembre, l’església 
Evangèlica Bona Nova de Barcelona a 
les 20h ens convida a una jornada de 
pregària pel ministeri a les presons. 

CONCERT– SOLIDARI 
La fundció Temps i Compromis ha 
organitzat un concert solidari per tirar 
endavant els seus projectes amb la Coral 
Gospel TiC, a Trevol,9 a les 21. Les 
entrades: 
http://www.tempsicompromis.org/concertbenefic/ 

http://www.tempsicompromis.org/concertbenefic/

