
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  

Lloc:  Secretaria. 

Comparteix allò que et sembla interessant, les 

teves aportacions són valuoses, no té les guardis només per a tu. Envieu-la al 

8 de març//15 de marc 
Diaca de torn:  Francesc A//David R 
Torn de porta: Benjamí G//Ruben R 

Bona Llavor 

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

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 
      Culte d’adoració 18h  
Culte d’oració: Dijous  20h 

Dijous 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, 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 i la seva esposa Roser, per la Sara germana 
de la Raquel, per la Rosa cunyada de la Lydia G, per la Julia C i l’Andreu E,  la 
Magdalena,  la Marcelina,  la Isabel i el José ; pel Pere P, Paquita M,  pel Gori, 
per la Fina germana de l’Amelia, per la Teresa N, per la Mònica. 
 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 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..). Operació Andrés 
 Pels ministeris de Bona Llavor. Per l’Escola Dominical i els seus mestres. Pel 
Creixement de l’església. 
 Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli i per les persones 
que no poden expressar-se amb llibertat. 
 Per la Llar d’avis de Vilafranca i la Residencia Infantil Emmanuel 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per 
aquests que estem vivim com a congregació. 

Cultes Senyores 

ANIVERSARIS 
12 Amadeu G,13 Mercè R,  

  14 Lidia G   

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

8 de març de 2015 

Número 1470 

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! 

Sl 119,105 



DOBLE CELEBRACIÓ  

La idea de commemorar el dia mundial de la Bíblia va sorgir del bisbe 

Tomás Cranmer, reformador anglès l'any 1549, i va proposar el segon 

diumenge de desembre de cada any per a la seva celebració, data que 

posteriorment va ser canviada. A l’ Amèrica Llatina, es fa al mes de 

setembre, que coincideix amb la impressió de la primera Bíblia de la versió 

de Casiodoro de Reina en 1569; i a Espanya, el mes de març, data de la 

fundació de la Societat Bíblica Britànica i Estrangera, iniciadora de la Societat 

Bíblica a Espanya. 

Enguany s’ha escollit el diumenge 8 de març per celebrar aquesta diada  i la 

Societat Bíblica ens proposa tres objectius: 

• CELEBRAR el gran tresor i el preciós regal de tenir la Paraula del Senyor. 

• AGRAIR a Déu per les persones que dediquen la seva vida perquè tinguem 

disponible la Bíblia.  

• RENOVAR el nostre compromís, afirmant la centralitat de la Paraula en les 

nostres vides i les nostres esglésies. 

El text escollit, aquest any, per la societat bíblica ens diu : Això vol dir que la 

fe ve de parar esment, i parar esment a través de la paraula de Crist. Rm 

10,17 . 

Un text inspirador que ens recorda que les Escriptures són el llegat de Déu, 

que a través d'elles Déu parla a l'home; que d'elles brolla el missatge diví 

capaç de despertar la fe de la humanitat. 

Avui arreu, també es celebra el dia de la dona i fa més de 200 anys, al país 

de Gal·les, una dona,  Mary Jones interessada per tenir una Bíblia en la seva 

llengua materna, va motivar a un grup de persones influents a constituir el 

1804 La Societat Bíblica Britànica i Estrangera. La SB ha traduir, produït ,ha 

distribuït, ha animat a la lectura i coneixement de la Paraula, una Paraula 

viva que transforma vides. 

Celebrem amb alegria el Dia de la Bíblia, donem suport a la difusió de les 

Escriptures, amb les llengües pròpies, perquè per elles creix la fe i som 

coneixedors del pare. Però, siguem agraïts aquells i aquelles que han fet 

possible que  arribés la paraula de Déu a les nostres mans. 

Aport M A 

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que es realitzar des 
de Bona Llavor. Necessitem: Llaunes de sardines, formatgets i oli. 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. Propera distribució: 14/3 

8-3 Dia de la Bíblia 

13-3 Conversem amb: Samuel Escobar. La 

Missió de l’Església davant dels 

desafiaments d’avui, a les 20h a la 1eebs 

14-3 Rebost/ Presentació Caleb a les 18h 

18-3 Rebost  

28-3 Rebost 

31-3 Culte Unit Setmana Santa SBD. 

1eebs, a les 20h 

La Resposta de l’ED 

Resposta mes  de febrer 

Buscàvem  un home: Zacaries 

Durant les properes tres setmanes ens acompanyarà el PROFETA AMÓS. El 
text és  breu llegiu-lo i apunteu allò que us sembli interessant per compartir a 
les vostres classes 

Dll: Am 1,1-8; Dm: Am 1,9-15; Dc: Am 2,1-8; Dj: Am 2,9-16; 
Dv: Am 3,1-8; Ds: Am 3,9-15; 

LECTURES BÍBLIQUES 

FESTIVAL DE L’ESPERANÇA 
Els dies 1 i 2 de maig es realitzarà a 
Barcelona el Festival de l’Esperança 
al Palau Sant Jordi. Informació 
penjada al taulell o a la Web: 
http://www.festivalesperanza.org/index.php 

Curs de Vida cristiana i testimoni: 
Centre Familiar Cristiano: 
 c/ Colombia,6; 2-3, 9-3, 36-3, a 
les 19,30 
EB Castellarnau: c/Luther King, 75: 
6-3,13-3,20-3 a les 19,30 

La Pregunta de l’ED 
Pregunta mes de març 

Busquem:  
un miracle i els dos homes que el van fer 

Pista 1: Eren profetes, el van fer el mateix 
dia, al mateix lloc i amb poques hores de 
diferència. 

CULTE UNIT 

El dimarts 31 de març a les 20h 
celebrarem el Culte Unit de Setmana 
Santa a la nostra Esglesia. La meditació 
de la Paraula anirà a càrrec del pastor 
Velert. 

PRESENTACIÓ 

El dissabte 14 a les 18h la Lois i l’Eli a la 
nostra església, faran el culte de 
presentació del seu fill Caleb a les dues 
comunitats a les que assisteixen i junts 
podrem agrair i demanar al Senyor el 
seu acompanyament per aquesta nova 
vida.  


