
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   

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 Maria Cs, en 

Pascual H. 

 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: persones grans, joves, infants. Per 

tots aquells (fills, nets..) que s‟han distanciat del Senyor.  

 Pels ministeris i el servei a la comunitat i a la ciutat.  

 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 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 

Albert M  

12 de març//19 de març 
Diaca de torn: David R //Myriam R 
Torn de porta: Rubèn R//Joan F 

ANIVERSARIS 

12 Amadeu G,13 Mercè R 

14 Lídia G 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

12 de març de 2017 

Número 1574 

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! 

Diumenge 12 de març 

La paraula de Déu és viva i eficaç. És més penetrant que una espasa 

de dos talls: arriba a destriar l'ànima i l'esperit, les articulacions i el 

moll dels ossos; discerneix les intencions i els pensaments del cor.  

He 4,12 



EL MANIFEST Societat bíblica 

Fa 500 anys la carta als Romans, transformà a Luter. El moviment que avui 

coneixem com la “Reforma”  és va iniciar en el cor d‟aquest humil monjo 

agustí, després de descobrir les veritats que s‟amagaven  en aquest llibre de 

les escriptures. Aquest és el manifest que podria representar l‟esperit d‟aquell 

moviment. 

Per la fe en Jesucrist som absolts  de la nostra culpa i restaurats en l‟amistat 

amb Déu. Som justificats. 

Aquest manifest es basa en 5 declaracions que trobem a la Carta dels 

Romans: 

1 Tots som culpables d’haver trencat la llei de  Déu. “ja que tots havien pecat 

i vivien privats de la glòria de Déu”. Rm 3,23  

2. Malgrat això Déu ens estima. “Però Déu ha donat prova de l'amor que ens 

té, perquè Crist va morir per nosaltres quan encara érem pecadors. “Rm 5,8 

3. Ens ofereix vida eterna.  “La paga del pecat és la mort, però el do que Déu 

ens fa en Jesucrist, Senyor nostre, és la vida eterna.” Rm 6,23 

4. Si creus en Jesús i ho confesses amb la teva boca seràs salvat.  Si amb els 

llavis confesses que Jesús és el Senyor i creus de cor que Déu ha ressuscitat 

d'entre els morts, et salvaràs. “ Qui creu de cor, rep la justícia; qui confessa 

amb els llavis, obté la salvació.” Rm 10,9-10 

5. Aquesta salvació  esta disponible per a tots.  Qui estima, no fa cap mal als 

altres. Estimar és la plenitud de la Llei. Rm 13,10     

Si encara no has donat el pas, el mateix Déu que transformar a Luter pot 

canviar la teva vida, avui si li demanes de cor. Per la fe en Jesús, Ell pot 

perdonar-te de la teva culpa i restaurar-te en la seva amistat. Et pot justificar. 

Et convidem a que facis teu aquest manifest!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Avui dia 12 de març  es  celebra  el  dia  de la  Bíblia,  en  commemoració  al  

7-3-1804 dia en que va ser fundada la primera Societat Bíblica Britànica i 

estrangera. 

El lema escollit enguany son les paraules de Luter : 

“JO NO VAIG FER RES, LA PARAULA HO VA FER TOT 

Deixem que la PARAULA  ho faci tot i actuï en les vides de les persones, 

com una espasa de dos talls. 

 AGENDA  La pregunta de l’ED 

L'enemic sempre apunt.  

Dll: Sl 37,7 

Dm: Sl 120,1-2 

Dc: Is 54,17 

Dj: 1Pe 3,13 

Dv: 1 Pe 5,7 

Ds: Rm 13,10 

LECTURES BÍBLIQUES 

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: 25-3-17 

18-3 Reunió administrativa UEBC 

Girona 

19-3 Participació Culte de la Tarda 

Ismael Gramaje 

25-3 Rebost 

8-4 Culte Unit Esglésies SBD a la 

E.Reformada a les 19h 

11-4  Culte Unit esglésies baptistes EEB 

Redemptor a les 20h 

22-4 Lliurament premis concurs literari i 

sopar a l„EEB Del Redemptor 

L'Església veïna 

del Redemptor, 

organitza un concurs literari per Sant 

Jordi en el qual ens conviden a 

participar. El Tema : Camins de  PAU. 

L‟escrit pot ser presentat en català o 

en castellà, i una pàgina A-4, les 

bases més concretes us les donarem 

properament, encara no ens han 

arribat. El dia 22 hi ha la Gala del 

lliurament de premis. Més informació 

en Paco. 

PREGUNTA MES DE MARÇ 
BUSQUEM UN ALTRA DONA 

Pista 2: Es troba a dos llibres del Nou 
Testament. 
Pista 1: És una dona estrangera, no 

jueva. 

Participar en el concurs de l‟escola 

dominical ens obra noves finestres de 

coneixement de la Paraula. 

Animeu-vos a participar. 

CONCURS  LITERARI 


