
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   

12 de gener// 19 de gener 

Diaca de torn:  Àngela R//Xavier N 

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. 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 

Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem 

Dimarts a les 17h, classes de conversa 

Dijous a les  5h30’ suport escolar  

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,  per en Juan i en 
Pablo fills d’en Paco R,   per la Julia C , per la Teresa Q i el seu fill Pau,  per la 
Meg, per la Tresa Turull (Figueres), per la Marta i  la Rosa, germana i cunyada 
de la Lydia G, per l’Ester Martínez, per la Magdalena, pel Jordi T i l’Andreu E, 
l’Alicia Sieber. 
 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 aquells germans que passen per moments difícils, (Helena R).  
 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que 
s’han distanciat del Senyor. 
 Perquè totes les activitats que organitzem aquests dies siguin anuncis del missatge del 
Crist i els  cors  de les persones estiguin disposats acollir el missatge de la Bona Nova. 
 Perquè amb coherència puguem estar disposats al servei del Senyor. 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida i per aquest dies tant 
especials. 

 

Diumenge a les 19,45 

Cultes Senyores 

C/Reina Elionor 177 

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

12 de gener de 2014 

Número 1410 

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     

Sigueu amables els 

uns amb els altres, 

comprensius, 

perdonant-vos 

mútuament, tal 

com Déu també us 

va perdonar per 

mitjà del Crist. 

Ef 4,32 



Per  un procés de perdó i  reconc i l ia c ió  
Guillem Correa 

El debat sobre el perdó segueix viu a la nostra societat i seguirà 
viu durant molt de temps. Aquesta és una molt bona oportunitat per obrir 
un procés de perdó i reconciliació. Permeteu-me que em repeteixi 
novament: l’assignatura pendent de la transició és no haver obert un 
procés de perdó i reconciliació. 
Estic d’acord que segurament en aquell moment no es podia fer però tots 
hauríem d’estar d’acord que si afirmen que la nostra és una societat 
madura ara és el temps de fer-ho. 
La responsabilitat d’obrir el procés de perdó i reconciliació és dels 
vencedors o dels que actualment es consideren vencedors. 
La resta, encara que vulguem, no tenim poder polític per fer-ho. 
Hem de demanar perdó a les persones assassinades en la revolta de l’any 
1936, hem de demanar perdó per les atrocitats d’una guerra civil que va 
obrir unes ferides que s’han volgut enterrar sota el silenci, hem de 
demanar perdó per imposar la llei del més fort a les minories del país -
especialment a les minories religioses tant durant el franquisme com 
durant l’actual etapa democràtica que segueix sense donar la resposta 
esperada-, hem de demanar perdó a les víctimes del terrorisme i hem de 
demanar perdó per no haver demanat perdó encara i per posar totes les 
traves possibles per no alleugerir el dolor de les víctimes. 
Les víctimes no són només les del terrorisme d’ETA. També són víctimes les 
persones afusellades d’un i altre bàndol, les esglésies cremades, les 
persones que van ser denunciades per la seva fe, per la seva ideologia, 
per ser rics, per ser pobres o per ser nacionalistes. 
En aquest país hi ha massa gent que es veu a ella mateixa com a víctima. 
En aquest país hi ha massa gent que vol demostrar als altres qui té el 
poder. 
En aquest país ens cal tot el contrari: molta gent que demani perdó de 
paraula o de fet, que se senti perdonada no perquè li han demanat perdó, 
sinó perquè ha sabut perdonar, fa falta molta gent que es convenci que la 
raó de la seva causa no es mesura pel seu grau d’intransigència, sinó per 
la seva capacitat de perdonar. 
Deixem d’acusar-nos els uns als altres i demanem-nos perdó els uns als 
altres per poder-nos, finalment, reconciliar i enterrar les rancúnies. 
Restaurem-nos els uns als altres perquè el perdó sigui una convicció i no 
una paraula. 
Si Déu ens ha perdonat, qui som nosaltres per negar el perdó als altres? 

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 gira-sol, brou de carn, o peix. 

El proper 9 de gener es reiniciaran les classes de suport. Interessats en col·laborar ho 
dieu a l'Àngela o la M Antònia. Propera distribució 18-1-14 

18-1-14  Rebost/Pregària per la unitat dels 
cristians. 
1-2  Rebost/Culte d’acció de gràcies d’any 
Nou 
8-2 Assemblea d’Església 
15-2 Rebost/Taller teològic ”Rut una 
redifinició del poble de Déu” Barcelona 
Centre. 

LA PREGUNTA DE L’ED 

BUSQUEM: 
UNA PARAULA HEBREA I EL LLOC ON ES 

TROBA 
Pista 2: La trobem al temps de la 
deportació a Babilonia. És l’origen d’una 
festa jueva. 
Pista 1: Hi ha un llibre de la Bíblia que en 
parla molt, en el llibre no hi surt el nom de 
Déu.           Rànquing: 

22Joan i Roc  ;20 Família Orengo  
18 Elisabet P ; 16 Pascual i Amelia  

Paco R 16 
PER PREPARAR LA CLASSE DEL DIA 19-1 
Tema 15: Missatgers de Déu. Textos: 1 1Re17-
19; 2Re2-4-6; Os 4-5; Pr 1-3-6-20-21. 

MEMÒRIES/INFORMES 
Responsables de ministeris, ja tenim 
l'assemblea aquí. Hem de lliurar els 
informes anuals a la Myriam a mà o 
per mail.  

Si dius alguna cosa que no ho pots dir a tothom...millor que no diguis res! 
Dll Is 30,21; Dm 1 Co 15,33 Dc Ga 6,6; Dj Ef 4,29  

Dv Fl 4,14; Ds Col 3,8 

ASAMBLEA D’ESGLÉSIA 
El proper 8 de febrer tenim l’Assemblea  
d’Església Anual. Farem balanç de la 
tasca realitzada i marcarem les línies de 
treball que el Senyor té per la nostra 
comunitat. Escollirem a les persones 
que desenvoluparan els diferents 
ministeris i decidirem com gestionarem 
la nostra economia. 

TROBADES 
Dissabte 18 de gener  a les 18h a l’Església de 
Crist del carrer del sol, Pregària per la Unitat 
dels Cristians “Junts som cridats a ser sants”. 
Organitzat pel moviment ecumènic de SBD. 
Dissabte 1 de febrer Temps de lloança i 
agraïment a Déu en unitat i fraternitat a les 
18h a EE Cecmavi (Maria Victoria 11 BCN) 
organitzat pel CEC, IBEC, AMEC, COMEC I AEE. 

Ningú no ha patit tant com Jesús ha patit, i segueix patint, per a tots nosaltres. 
Construïm entre tots i totes un procés de perdó, reconciliació i restauració. 
És el que ara toca fer. 


