
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   

8 de maig//15 de maig 
Diaca de torn: Angela R//Myriam R 
Torn de porta: Ruben 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, pel pare de l’Anna M 
 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.  
 Pels germans que han sofert una pèrdua, que el Senyor els hi doni la força 
necessària per superar-la. 
 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. Per la tasca del Rebost  
 Per les persones que estant patint a l'Equador. 
 Per cada nou dia 

Cultes Senyores 

Diumenge a les 20h 

ANIVERSARIS 
8 Joan F; 9 Teresa Q; 

13 Carles R 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

8 de maig de 2016 

Número 1531 

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! 

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806  

De manera que ja no sou estrangers 

ni forasters, sinó que sou 

conciutadans dels sants i família de Déu. 

Ef, 2-19  

celebrem el dia 

de la família 

 



LA FAMÍLIA CRISTIANA: Societat de contrast en un món trencat 

Ap 21,1-5; Ef 5,8; Dt 11,18.24 

En un dels textos més esperançadors del Nou Testament, on es parla de la 
promesa d'un cel nou i una terra nova en els quals Déu eixugarà tota llàgrima i ja 
no hi haurà més mort, ni clam, ni dolor, el Senyor pronuncia unes paraules que 
són com la síntesi de tota la seva obra redemptora pensada, preparada i 
complerta a favor de la condició humana: “ I el que seia al setial va dir: "Mireu, 
tot ho faig nou." Després va dir: "Escriu-ho, perquè aquestes paraules són fidedignes 
i verídiques." (Ap 21,5) 
La vida, la mort, la resurrecció i l'ascensió de nostre Senyor Jesucrist li han posat 
data de caducitat a la mort i han tret a la llum, la vida i la immortalitat per 
l'evangeli. I aquesta vida nova que es troba per gràcia de Déu en l'Església com a 
realitat ha de ser visible i proclamada en aquest món. I cal tenir clar que l'Església 
com a nova societat s'expressa no només a través de persones individuals aïllada, 
sinó en el marc dels vincles socials dels quals formen part, o sigui, a partir de la 
relacions interpersonals domèstiques i quotidianes que es produeixen a les 
famílies: Fills, obeïu els vostres pares en el Senyor, com és just. 
 Honra el pare i la mare; és el primer manament que comporta una promesa: 
"perquè tot et vagi bé i tinguis una llarga vida a la terra."  
I els pares, no sigueu massa exigents amb els vostres fills, pugeu-los amb aquella 
mena d'instrucció i correcció que és pròpia del Senyor. Ef 6,1-4 

Albert Schweitzer, metge, teòleg, missioner i Premi Nobel de la Pau, parlava 
d'educar els fills de tres maneres: Amb l'exemple, amb l'exemple, amb l'exemple. 
Hi ha dos llegats perdurables que podem transmetre als nostres fills: Un són les 
"arrels", l'altre són les "ales". Educar els fills ens situa davant d'un dels reptes més 
transcendents que podem assumir al llarg de la nostra vida. 
Ara bé, cal situar tot el que té a veure amb la responsabilitat de l'educació i la 
relació pares i fills en la perspectiva correcta, és a dir, en el temps i en l'espai que 
correspon: La societat actual. (Desbocada, trencada, desorientada, canviant). 
Quins són els trets distintius d'un món trencat i desbocat? 
Hi ha una tendència generalitzada a fer "taula rasa" dels valors rebuts per part de 
les generacions anteriors. L'únic temps que es conjuga en la societat és un present 
perpetu, un "avui" renovat i "etern" que no té història passada i perspectiva futura. 
En el nostre món s'estén com la pólvora cap a una societat conformista ."Vivim en 
la generació "click", en la qual el  moviment d'un dit dona respostes simplistes a 
les inquietuds més superficials. Com els nens petits, immadurs i capritxosos, ho 
volem tot i ho volem ara. La immediatesa segresta la veritat de la realitat i fabrica  
un el seu lloc il·lusions passatgeres i efímeres. 
Una nova cultura prepara el seu naixement: "El neo-individualisme", el que 
podríem anomenar una peculiar antropologia en la qual l'ésser humà es troba 
perdut i sense referents d'identitat. No interessa el que passa al voltant, sinó el 
que em passa a mi. Ens hem convertit en submises ovelles d'un ramat de llana 
sense valors, ni principis, ni força, ni ganes per fer res més que no sigui ocupar-

Eduardo Delás 

 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. Propera distribució: 21-5 

8-5 Dia de la família 

14-5 2a sessió formació  

15-5 Culte de la tarda amb la participació 

d’en Toni Bodego 

22-5 Concert Prescott Chorale d’Arizona 

18h a la 1eebs. 

3 i 4 del 6 Campanya Rebost solidari 

19-6 Culte-Concert Qui cuida el teu cor?. 

Coral Al·leluia. 18h 

Aquesta és la última pregunta del curs. 
Ànims a tots els participants 

PREGUNTA MES DE MAIG 
Busquem un profeta 

Pista 2: Déu li va fer símbols amb 
diferents utensilis.  
Pista 1: Té un llibre propi 

La família: Un preciós llegat per cuidar. 
Dll: Gn 12,1-3/ Dm: Sl 68,4-6/ Dc; Jr 31,1-3/  
Dj: Ef 2,17-19 / Dv: Gl 6,6-10 / Ds: Ef 3,25-32 

No oblidis prendre les vitamines diàries!!! 

El 14 maig, tindrem la segona sessió, de 
formació  de la “Cumbre global de 
liderazgo 2015”.  Si vols pots apuntar-
te, les xerrades són independents. Inici a 
les 10 fins aproximadament a les 17,30 
amb una parada per dinar.  

FORMACIÓ  

CONCERT  
La Coral Prescott Master Chorale of 
Arizina que ens visitarà és va formar fa 
20 anys a la ciutat de Prescott Arizona, 
ha viatjat a molts llocs i aquest maig 
torna a Espanya i un dels concerts el 
realitzaran a la nostra Església , el proper 
dia 22. 
Serà una bona oportunitat per gaudir 
junts del do de la música 

nos (superficialment) de nosaltres mateixos. La condició humana s'està convertint en  
un "turista" de si mateixa. 
"Quan el passat deixa d'il·luminar el futur, l'esperit humà avança a les fosques". A. de 
Tocqueville). 
Jo sóc la llum del món, el qui em segueix no caminarà a les fosques sinó que tindrà la 
llum de la vida "(Jesús de Natzaret) 
Només des d'aquesta llum es poden construir persones i famílies en què marits i 
mullers, pares i mares,  fills i filles, fonamentats sobre la roca siguin capaços de 
sostenir-se i sobreviure als avatars de la vida enmig d'un món  trencat i desbocat. 


