
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   

16 de març//23 de març 

Diaca de torn:  Francesc A//Amadeu G 

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. 

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, la seva germana i el seu germà,  per en 
Juan i en Pablo fills d’en Paco R, per la Sara germana de la Raquel, per la Rosa 
cunyada de la Lydia G, per la Julia,  la Magdalena, la Concha, la Marcelina, per 
la Isabel G.  
 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. Per aquells que ens agradaria que trobessin al 
Senyor. ( pares, mares, germans..). 
 Agrair al Senyor poder celebrar l’aniversari i el testimoni d’aquells que ens 
han precedit. Per aquest any de celebració i testimoni. Pel grup organitzador. 
 Pels ministeris i els seus responsables 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida.  

Diumenge a les 19,45 

Cultes Senyores 

ANIVERSARIS 
19 Gerard L 

21 Biel L 

C/Reina Elionor 177 

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

16 de març de 2014 

Número 1419 

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

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! 

Què hi fa que 

alguns no 

hagin cregut?  

¿Que potser la 

seva 

incredulitat pot 

anul·lar 

la fidelitat de 

Déu? 

Rm 3,3 



Des de  la  b ib l ioteca . . .  
 Dorcas O 

Des de la Biblioteca voldria encetar una secció que amb més o menys regularitat 
us anés recomanant alguns dels llibres que podeu trobar en les nostres 
estanteries. Per començar la sèrie, i pensant que s’acosta el dia del llibre us en 
faré una ressenya més extensa de la nostra darrera adquisició: 
Esencia y Resistencia: Un viaje a la memoria del protestantismo en Francia (s.XVI
-XX). 2013. E. Sierra & J. Forster. ANDAMIO. 
Les raons per les que encetem la lectura d’un llibre són diverses. Ens poden 
haver parlat molt bé d’ell, el seu títol pot ser suggerent, coneixem altres llibres 
del mateix autor que ens han agradat... En el cas de “Esencia y Resistencia” el 
vaig cercar expressament sense saber molt bé de què anava, només perquè 
m’havien dit que l’Evangelina Sierra (que molts recordareu molt bé) havia 
publicat un llibre. Ara que ja l’he llegit us puc dir que el títol és molt adient i que 
des del pròleg mateix l’he trobat molt interessant.  
Encara que té dos autors, no és un llibre “coral” sinó que hi ha dos “solistes” 
que escriuen dues parts ben diferenciades. L’Evangelina, que és historiadora, fa 
un repàs històric del protestantisme a França, de la seva raó de ser (l’Essència) i 
des de les persecucions als hugonots (la Resistència) fins a la seva actuació en 
front a l’antisemitisme (de nou Resistència). En Joel Forster, que és periodista, fa 
una mena de diari del viatge que van fer un grup de protestants i jueus 
espanyols per França durant 6 dies descobrint els llocs on van succeir els 
principals esdeveniments que ens han contat en la primera part. A continuació, 
l’Evangelina ens fa de guia per aquells llocs relacionats amb la història del 
protestantisme a França però que acostumen a passar per alt les guies 
turístiques. A més, per concloure el llibre hi ha un recull de petits escrits d’alguns 
dels participants (molts d’ells prou coneguts com A. Urrutia, J.L. Andavert o P. 
Martínez) explicant alguns dels seus records i impressions del viatge. 
La motivació d’haver organitzat el viatge i escrit el llibre és la recuperació de la 
memòria històrica d’un col·lectiu que molts de nosaltres no coneixem tan bé com 
deuríem ja que com diu l’Evangelina:  
El protestantismo, por su parte, tiende lamentablemente a olvidar la importancia 
de conocimiento de su propia historia y a despreciar los actos de sus 
predecesores, sin considerar que, si el pueblo que desconoce la Historia está 
condenado a repetirla, el pueblo que desconoce su identidad está también 
condenado a diluirse y mimetizarse con aquellos entre los cuales se mueve, 
perdiendo su capacidad de ser “sal y luz”. 
Personalment, el llibre m’ha descobert força detalls històrics que desconeixia. 
Potser per això i per l’extensió del període que narra (cinc segles) m’he quedat 
amb ganes d’aprofundir més sobre alguns episodis. 
Amb aquestes línies espero haver-vos donat algunes raons més de les que tenia 
jo per llegir el llibre. El tema és interessant, la historia del protestantisme (la 

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 

Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que es realitzar des de 

Bona Llavor. Gràcies per la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració que tant 

necessitem per continuar realitzant aquest ministeri en aquests moments tant complicats 

per a moltes persones. Necessitem: tonyina, formatgets, oli de gira-sol, brou de carn, o 

peix, cacao en pols per la llet. Propera distribució: 29-3 

Seguim els dimarts amb les classes de català i els dijous amb les classes de suport.  

ENS DEMANEN QUE NO PORTEM ROBA FINS NOU AVIS. Gràcies. 

16-3, 11h Conferencia ED “La Bíblia del 

llibre a la lectura”. Doris Moreno  

29-3 Rebost/CET Redemptor– Mateu 

Evangeli per l’Església. 

20 i 27 –3 Culte de pregària a les 20h 

26-4 CET 1eebs, Romans, salvació 

universal. 

LA PREGUNTA DE L’ED 

MES DE MARÇ 

Busquem: UN COSTUM 

Pista3: Abraham el va fer servir. 

Pista 2: Es remunta als orígens del poble 

Déu. 

Pista 1:  A l’Antic testament trobem un costum 

per fer juraments molt curiós. 

Classificació mes de febrer 

Familia Orengo               36 punts 
Paco Romero                     36 punts 
Pasqual i Amèlia               34 punts 
Joan Orengo                    30 punts 
Roc Orengo                      30 punts 
Elisabeth Pont                    28 punts 
Júlia Cots                          18 punts 

La Reforma sorgeix de la necessitat de renovació i el Senyor ens demana que ens 
renovem cada dia fins el ple coneixement espiritual. 

Dll: Col 3,5-10; Dm: Sl 51,10; Dc Rm 12,1-2; Dj: 1Co 6,19-20  
Dv: Jr 29,1 Ds: Col 3,12-14 

COMISSIÓ ANIVERSARI 

Treballa amb empenta i il·lusió, 

preguem perquè el Senyor els guiï i 

que junts puguem agrair al nostre 

Déu tot el que ha fet per aquesta 

Esglesia.  

 

nostra historia) a França. Tema tractat des de diferents punts de vista, l’estudi històric 
i la vivència d’aquests relats durant un viatge a dia d’avui.  
Recordeu que, en ser un llibre d’edició recent el podeu adquirir però també el podeu 
trobar a la  nostra Biblioteca 


