
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   

19 de febrer// 
Diaca de torn: Francesc A//Eva LL 
Torn de porta: Ruben R// Joan F 

Bona Llavor 

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 

Suport educatiu: Inici 6-10-16  

Diumenge: Escola Dominical 11h 
                  Culte d’adoració 18h  
Dijous:       Culte d’oració. 20h 

Dijous a les 18h 

Al·leluia:  

L’Estel:   

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  La Mercè R i el seu fill Enric, la Rosa,  l’Artur,  

l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà,   la Rosa cunyada de la Lydia G,  la 

Julia C i l’Andreu E, la Marcelina,  la Isabel i el José; el Gori i la Feli,  la Mònica, la Teresa Q, 

la Gina, Paco R  i Roser, Miriam S (Lleida),  la Maria (àvia d’en Joan ),la Fina, la Maria Cs, 

pel Mario LL, Rake V. 

 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 nous responsables dels ministeris. Per la missió de la nostra comunitat. 

 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 enviament 

 Per les persones que viuen la destrucció i la pèrdua. 

 Per cada nou dia 
Cultes Senyores 

Diumenge 20h 

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ; Eva Ll 679124234  

ANIVERSARIS 

22 Lois G P; 25 Gregori P 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

19 de febrer de 2017 

Número 1571 

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  

UN SOL SENYOR, UNA SOLA FE, UN SOL BAPTISME,  UN SOL DÉU I PARE DE 

TOTS, QUE ESTÀ PER DAMUNT DE TOTS, ACTUA EN TOTS I ÉS PRESENT EN TOTS.  

EF 4,5-6 



Protestants incòmodes   Josep-Lluís Carod-Rovira  

Tot passejant per la xarxa, he trobat aquest article de ja fa un quants dies, i l’he volgut 

compartir. 
El protestantisme continua sent víctima d'un desconeixement colossal   
Treballo fa un cert temps en la història del protestantisme als Països Catalans i 
tracto, permanentment, amb compatriotes que són protestants, a Barcelona, a 
Figueres, a Terrassa, a Manresa, a Badalona, a Maó, a València, a Alacant, a 
Eivissa, a Mallorca, a Perpinyà i altres llocs, i m'honoro ja amb la seva amistat. 
Algun d'ells són noms destacats de la cultura, el periodisme o la judicatura, tot 
i que no fan ostentació de la seva fe, ni tampoc se n'amaguen. Sempre he 
cregut que la història de les religions forma part de la història general dels 
pobles, sense la qual no es pot tenir una idea objectiva de la realitat passada i 
els seus condicionants. El protestantisme és, avui, la segona confessió religiosa 
en importància numèrica al nostre país i té, només al Principat, uns 600 
centres de culte oberts als seus creients, a més d'altres espais dedicats a la 
docència, l'esplai, l'atenció social o l'acollida de gent gran. 
És una realitat viva que continua sent desconeguda pel gran públic o que 
arriba a la societat força desfigurada, carregada de prejudicis acumulats i 
farcida d'errors i equívocs, en una mar de confusions i ignoràncies. Tot i viure 
en un marc legal laic i en una societat cada cop més secularitzada i més 
allunyada de vivències religioses, el protestantisme continua sent víctima d'un 
desconeixement colossal i objecte de tota mena de penjaments, a cops 
heretant alguns tics ancestrals de rebuig procedents del catolicisme més ranci. 
La seva confusió freqüent amb els Testimonis de Jehovà, la denominació de 
“secta” que encara algú els atribueix o la seva reducció simplificadora al 
fenomen pentecostal o carismàtic, arribat de l'Amèrica llatina, són només 
algunes de les anomalies que han de patir cada dia, desconeixent que, ja al 
segle XVI, als quatre d'anys de l'inici de la Reforma per Luter, aquesta ja tenia 
ressò aquí i els primers seguidors eren cremats per la Inquisició a la dècada 
següent. 
Històricament, el protestantisme s'havia arrecerat sempre al món progressista i 
molts pastors eren maçons i es manifestaven republicans, amb els quals feien 
causa comuna en defensa de la llibertat, inclosa, particularment, la llibertat de 
cultes. Fins als anys trenta, molts actes públics d'afirmació i propaganda 
evangèlica es feien en locals republicans o de partits d'esquerres. En proclamar
-se la República, el protestantisme va respirar amb normalitat i deixà de ser 
perseguit, de manera que a les eleccions del febrer de 1936, des d'algun 
periòdic protestant, s'arribà a demanar el vot, obertament, pel Front 
d'Esquerres, després que en algun lloc com ara Alacant, tant l'alcalde com el 
president de la Diputació del nou règim democràtic fossin tots dos protestants i 
un d'ells pastor. Ara fa 75 anys la repressió del franquisme contra el 

 AGENDA  

La pregunta de l’ED 

PREGUNTA MES DE FEBRER 
BUSQUEM UNA DONA 

PISTA 3: Era d’una nació propera que no 
es feia amb els jueus. 
Pista 2: La trobem  prop d’un pou 
Pista 1: Té relació amb l’aigua 
Participar en el concurs de l’escola 
dominical ens obra noves finestres de 
coneixement de la Paraula. 
Animeu-vos a participar. 

Profecies mediàtiques 
Dll: Gènesi, Gn 3,15; Ga 4,4 
Dm: Gn 12,3; 18,17-18 
Dc: Lc 3,30; Nombres Nm 24,17-19 
Dj: Mt 1,2 
Dv:  Dt 18,15-19 
Ds: Fets, Ac 13,33-37 

LECTURES BÍBLIQUES 

ACTIVITATS ESPECIALS 

Continuem des de Bona 
Llavor treballant en el servei 
a les persones. Ens sentim 
agraïts per la vostra 
col·laboració, recolzament i 

suport en oració, però si TENS UN PARELL 
D’HORES A LA SETMANA PER 
COMPARTIR, parla amb l'Àngela o La M 
Antònia. Propera distribució: 11-3-17 

protestantisme va ser duríssima i forçà molts pastors a l'exili, els temples van ser 
obligats a tancar, les escoles ja no van obrir mai més les portes, els periòdics de 
sempre no tornaren a aparèixer i algunes capelles van ser assaltades, destrossat el 
mobiliari i els llibres, robats els objectes de valor i agredit el seu pastor. 
Franquisme i jerarquia catòlica, amb excepcions catalanes digníssimes, van fer un 
tot fins a configurar el nacionalcatolicisme. Per aquest motiu, la dreta catòlica i 
integrista estigmatitzà els protestants i els condemnà a l'ostracisme, sovint amb 
l'acusació de ser agents estrangers, ja que a Espanya només hi cabia una nació, 
una llengua, una bandera i una religió. Avui, els pastors jubilats no cobren cap 
pensió i certes esquerres, des d'una noció de laïcitat mal entesa, en una mena de 
nova religió, blasmen també els protestants pel fet de ser cristians, és a dir, per 
tenir conviccions religioses. La dreta els condemna per no ser catòlics i tenir una 
religió diferent. I certa esquerra, només pel fet de tenir-ne. Incòmode, això de ser 
protestant. 

19-2 Culte de la tarda , M Dolors Taengua 

25-2 CET EEB Badalona, El miniseri de la dona a 

l’església. 

3 al 5 del 3 Recés Caliu 2017, Comarruga 

4-3 Reunió d’església a les 18// Concert GOSPEL 

SOUL, EEB Bona Nova, BCN a les 20h 

10-3 Reunió responsables de ministeris 20,30 

11-3 Rebost 

25-3 Rebost 
CONCERT SOLIDARI ,  recapta 
d’aliments rebost solidàri 4 de març a 
les 20h Gospel Soul a lEEB Bona 
Nova BCN, aportació a partir d1kg 
CET.25 de febrer de 10 a13,30 EEB 
Badalona El Ministeri de la dona a 
l’església Professor J A Cuenca 


