
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 mail: fulleto@1eebs.com   

17 d’abril//24 d’abril 
Diaca de torn: Paco A//David R 
Torn de porta: Rubèn R//Joan F 

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:  

L’Estel:   

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  la Mercè 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 la Sara germana de la Raquel, 

per la Rosa cunyada de la Lydia G, per la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina,  la Isabel i el José; 

pel Pere P, pel Gori, per la Fina germana de l’Amelia, per la Mònica, per la Teresa Q, per  en 

Ramon C, per la Gina, per la Filomena, pel Paco R , pel Dídac. 

 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.  

 Pel desenvolupament dels ministeris de :  Bona Llavor, l’Escola Dominical, la 

Coral, les senyores, els joves. Pel Creixement de l’església.  

 Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli,  per les persones 

que no poden expressar-se amb llibertat.   

 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra i violència. Pel nou 

viatge de l’Equip del rebost solidari de Cerdanyola. 

 Per cada nou dia 

Cultes Senyores 

Diumenge a les 20h 

ANIVERSARIS 

 21 Amelia M 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

17 d’abril de 2016 

Número 1528 

CIF R5800437E, 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! 

Rm 5,8 



Com és que encara podem creure en l'amor de Déu quan hi ha tant i tant 

que sembla contradir-lo? L'apòstol Pau ens revela a Romans 5 dues raons 

principals per les que podem estar segurs que el Senyor ens estima. 

La primera és que "i l’esperança no falla, perquè l'amor que Déu ens té 

omple a vessar els nostres cors per l’Esperit Sant que ens ha donat" (v. 5). 

La segona és que "Déu demostrà  el seu amor envers nosaltres, perquè 

quan encara érem pecadors, el Crist va morir per nosaltres" (v. 8). Com 

podríem dubtar de l'amor de Déu? És veritat que sovint ens sentim 

profundament perplexos davant les tragèdies de la vida. Però el Senyor ha 

demostrat el seu amor tant en la mort del seu Fill per nosaltres com al fet de 

vessar el seu amor en el do del seu Esperit. Tant en la història objectiva com 

en l'experiència subjectiva, ell ens ha donat prous fonaments per creure en 

el seu amor. La combinació del ministeri històric del Fill de Déu (en la creu) 

i del ministeri actual de l'Esperit (en el nostre cor) és una de les 

característiques més saludables i gratificants de l'Evangeli.  

La Bíblia no resol el problema del sofriment però ens ofereix la perspectiva 

correcta per considerar-ho. Llavors, quan ens sentim destrossats per 

l'angoixa, pugem a la muntanya del Calvari i des d'aquest lloc singularment 

avantatjós podrem considerar les calamitats de la vida. 

Es cert, que de vegades, allò que torna insuportable el patiment no és tant 

el dolor que comporta, sinó el sentiment que a Déu no l’importa. 

L’imaginem gandulejant en una butaca celestial, indiferent als patiments del 

món. Aquesta caricatura difamatòria del Senyor queda feta miques davant 

la creu. Allà no el veiem en una còmoda butaca sinó en una creu. Perquè el 

Déu que permet el sofriment és el que el va patir en Jesucrist i que segueix 

acompanyant-nos avui en el sofriment personal i universal.  

Es obvi, que encara queda un gran signe d'interrogació adherit al sofriment 

humà, però sobre aquesta marca n’estampem una altra: la marca de la 

creu. 

UNA EXPRESSIÓ D'AMOR 
John Stott  

 AGENDA  

LECTURES BÍBLIQUES  

La pregunta de l’ED 

Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i 
acompanyament de  persones que ens necessiten. Pel rebost : Llaunes de 
sardines, formatge en porcions capsa o bossa, xocolata en pols  i oli de 
girasol, i brou per completar els lots. Pel suport educatiu persones que 
puguin dedicar el seu temps. 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: 23-4 

17-4 ED Lorenzo G// Culte tarda Doris Moreno 

18-4  CET, amb Jaume Triginer de 10,30 a 

13,30 

19 al 23 del 4  XII Jornades Bíblia i  Cultura a 

L’església de Cerdanyola a les 19h. Dm Pau 

Martínez; Dc J L Carod Rovira; Dj David Galcerà; 

Dv Antonio Cruz. 

23-4 Rebost 

24-4 ED Lorenzo G 

30-4 1a sessió de formació a les 10h 

1-5 Culte de pressa possessió nou pastor a 

Castellarnau . 18h 

7-5 Rebost 

8-5 Dia de la família 

14-5 2a sessió formació  

PREGUNTA MES d’abril:  
Busquem un home  

Pista 3: El Senyor li diu que el castigarà a 
ell i tota la seva família, perquè no va 
corregir els fills. 
Pista2: Tenia 2 fills molt malvats 
Pista 1: Era sacerdot del Senyor a l’Antic 
testament. 

Pau ens diu a la Primera carta als 
Corintis: 
Dll - Centrat en allò que és savi//4,16-18. 
Dm– Viu en la veritat//5,7. 
Dc– Dona la glòria a Déu//10,17-18. 
Dj– Deixa’t modelar//3,2-3 
Dv– Inverteix el temps amb Déu//3,17-18. 
Dss– Reflexiona sobre tu//13,5-6. 

Els dissabtes 30 d’abril i 14 maig, es 
realitzaran les sessions de formació  de la 
“Cumbre global de liderazgo”. Tot el 
dissabte. Apunteu-vos a l’Anna M 

Els diumenges 17 i 24 d’abril tindrem  a 
l’escola dominical els estudis que farà en 
Lorenzo González sobre l’estada de Pau a 
Macedònia. 

FORMACIÓ  

JA ESTEM PREPARATS? 

DIUMENGE 22-5-16 

CONCERT PRECOT CHORALE D’ARIZONA 

A LES 18h  1eebs 
LLIBRERIA 

Ja tenim la Diada de Sant Jordi aquí, un 
bon moment per regalar un bon llibre. La 
Dorcas  ja ens té muntada la parada, per 
fer una bona elecció. 

CONTRA el tràfic de persones 
http://www.verkami.com/projects/14477-
sophia-mantente-viva  


