
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   

29 de maig//5 de juny 
Diaca de torn: David R//  Xavier N 
Torn de porta: Rubén 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 
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.  
 Pel proper concert de la Coral Al·leluia. 
 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 cada nou dia 

Cultes Senyores 

Diumenge a les 20h 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

29 de maig de 2016 

Número 1534 

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  

Rm 10,17 



La democràcia és l'eina no la finalitat 

OPINIÓ | Ventijol suau | per Guillem Correa, pastor a Barcelona i 

secretari general del CEC  

Tots recordem que un dia ens van ensenyar que la democràcia és 

el millor dels sistemes polítics possibles. I la gran majoria de 

nosaltres ens ho vam creure i ens ho seguim creient. També tots 

recordem quants cops se’ns ha repetit darrerament que els 

europeus han abandonat la fe. Que Europa ha deixat la religió 

enrere i que la prosperitat faria d’Europa un continent com cap 

altre. Ens ho havíem cregut això de que érem millor que la resta. 

Tal vegada, no ens ho havíem cregut tots però sí una immensa 

majoria i, sobre tot, ens ho volien fer creure les classes dirigents. El 

drama dels refugiats ens ha portat de sobte a la nostra realitat 

menys volguda. Europa no sap com resoldre un conflicte de drets 

humans. Crèiem que amb la democràcia en teníem prou per 

resoldre tots els nostres conflictes socials d’una manera justa i 

equilibrada. Havíem oblidat que la democràcia és només una eina 

però que no és la finalitat. La finalitat és una societat més justa, 

més equilibrada, més respectuosa amb ella mateixa, que no s’ 

avergonyeixi dels drets humans quan piquen a la seva porta. Ens 

cal una Europa demòcrata però també ens cal una democràcia en 

valors. I els valors no creixen de l’arbre. La majoria de valors 

creixen de la fe. Que cadascú triï la seva fe com jo he triat la 

meva. Però evitem caure en el parany que es pot viure sense fe. És 

com dir que podem viure sense valors. Naturalment que s’hi pot 

viure però: ens agrada el que trobem com a resposta? -  

h t t p : / / p o r t a l c e c . c a t / c e c d i g i t a l / a p o r t a c i o -

protes tant/2016/05/27/ la -democrac ia-es- le ina-no- la-

finalitat/#sthash.GKxgDNJ5.dpuf 

 AGENDA  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: 11-6 

29-5 Concert Coral nativitat a les 12h a 

l’Església del Redemptor. 

3 i 4 del 6 Campanya Rebost solidari 

4-6 CET  a Badalona “Protestantisme a 

Catalunya” 

11-6 Rebost// a les 10,30 al JPC BCN Vols 

participar en la creació de Missió Urbana 

BCN? 

12-6 Excursió ED 

19-6 11h Clausura ED. Culte-Concert de  

la Coral Al·leluia Qui cuida el teu cor?. 

Coral Al·leluia. 18h 

24-6 Trobada de San Joan  

26-6 Inici horari d’estiu. Culte 11h 

LECTURES BÍBLIQUES  

Aquesta setmana ens apropem al sermó de la muntanya 
 Dll: Som. Mt 3,13-16; Dm: Vivim sota una altra llei. Mt 5,23-26;  
Dc: Ofrenem com ell demana. Mt5,23-26;  
Dj: la puresa és exigent. Mt5,27-30 
Dv: Hi ha altres formes Mt 5,38-42; Ds: Estimar i beneir Mt 5,43-48 

No oblidis prendre les vitamines diàries!!! 

RESPOSTA MES DE MAIG 
El profeta buscat era: JEREMIES 

CLASSIFICACIÓ 
Família Orengo: 62; Marta S: 60 

Roc  O , Joan O 54; Paco R 42;  Júlia C 22 

Tota la informació  al  
tauler d’anuncis. 

Tant la Júlia com en Ramon es trobem a 
casa seva desprès de les intervencions i 
proves que els hi ha realitzat aquesta 
se tmana.  Con t inuem 
preguem per ells, per les 
seves famílies i pels metges 

INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES 

Ens està arribant informació de 

campaments i activitats per aquest 

estiu. 

TRASPÀS 

El passat dia 25 va passar a la  
presència del Senyor el nostre germà Pere 
Puig Ballonga. Donem gràcies per la seva 
vida i ministeri al servei del Crist i donem 
el nostre condol a la família. 

ALTA 
La nostra germana Maria Gisela Ocampo, 
membre de l’Església Baptista de 
Manantial de Vida de Ituzaingo Corrientes 
Argentina, ha demanat l’alta de 
membresia a la nostra esglesia per 
trasllat. 


