
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: Tornem al 5 d’octubre   

Diumenge: Culte d’adoració 11h 
Escola dominical: 11h 
Dijous: Culte d’oració: 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, la Rosa,  l’Artur,  per 

l’Elisabeta i la seva família,   la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina,  la Isabel i el José; el Gori i 

la Feli,  la Teresa Q, la Gina,  Miriam S (Lleida),  la Maria Cs,  Paco R, la Núria M, Marius LL. 

 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 que han sofert una pèrdua. 

  Pels ministeris i el servei a la comunitat i a la ciutat. Especialment per tots aquells que 

reiniciarem al setembre i la renovació del compromís amb la missió que ens ha estat 

encomanada. 

  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, agraint les benediccions que ens aporta. 

Cultes Senyores 

Diumenge  a les 20h 

Francesc A: 609475704; Eva Ll 679124234;Albert M  657601050 

Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

17 de setembre//24 de setembre 
Diaca de torn:  Eva LL//Paco A 
Torn de porta: Lliure disposició 

ANIVERSARIS 
20-9 Raquel V 

22 Carme P 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

17 de setembre de 2017 

Número 1599 

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! 



MEMÒRIA 
Carles Raurell 

Director  Escola Dominical 1eebs 

Ja fa alguns anys que alguns sectors de la nostra societat promouen el que 
se’n diu la “memòria històrica”, alguna cosa semblant a rescatar del passat 
tots aquells aspectes quotidians i episodis reculats en el temps que corren el 
risc de ser oblidats si no se’ls hi aplica una dosi intensiva de “memòria” a 
través d’entrevistes amb persones grans, recopilació de notícies als diaris, 
arxius, etc. Aquí a casa nostra aquesta memòria històrica s’ha destinat 
fonamentalment a intentar descobrir les persones dels dos bàndols que van 
morir durant la guerra civil i estan enterrades de forma anònima a les vores 
de les carreteres i a les fosses comunes. 
Aquest curs se’ns presenta per a nosaltres, els protestants, ple d’episodis de 
memòria en recordar que fa cinc segles es va iniciar la Reforma de Luter. 
Una reforma que va permetre un canvi de mentalitat i un avenç de la 
societat cap a postures més liberals i democràtiques, i sobretot un retorn a 
un cristianisme molt més pur i un apropament a un Déu més personal, un 
Crist únic i suficient Salvador i una Bíblia expressada en la llengua de la 
gent, comprensible i font de promeses eternes, i tot això sense intermediaris 
humans. 
Aquell Luter va ser desobedient al papa, als poders eclesiàstics i als poders 
polítics, però va ser obedient a la seva veu interior, a la seva consciència i a 
les seves creences i això va portar a la gran revolució dintre del cristianisme 
expressada amb una veu nova i deslligada dels poders corromputs i 
terrenals de l’estament religiós imperant en aquells moments. 
Després del període estiuenc en el qual hem pogut gaudir d’uns dies de 
descans, retornem a l’activitat habitual i com cada any per aquestes dates 
donem inici a un nou curs de la nostra Escola dominical. Aquest any 
nosaltres també farem “memòria històrica” i ens enfrontarem al gran repte 
d’estudiar al més gran dels Profetes, Isaïes, l’anomenat “cinquè 
evangelista”, el llibre del qual està ple de promeses eternes i anuncis de la 
vinguda del Crist, però també de grans advertiments. És un llibre que té 
passatges difícils i complicats, però com diu Pau a la segona carta de 
Timoteu 3:16 “Tota l'Escriptura és inspirada per Déu i útil per a ensenyar, 
refutar, corregir i educar en el bé”, per tant no tenim por a enfrontar-nos-
hi, ja que els avantatges que en podrem treure superen llargament les 
dificultats que ens podrem trobar. 
Per tant, us animo i us encoratjo a apuntar-vos d’alumnes de la nostra 
Escola dominical. Ens ho passem bé parlant i debatent sobre la Paraula de 
Déu i totes en traurem un gran profit!! 
L’herba s’asseca i la flor es marceix però la paraula del nostre Déu perdura 
per sempre (Isaïes 40,8). 

Ja has decidit on penses que pots servir al Senyor amb les qualitats 

que Ell t’ha regalat? Bona Llavor t’ofereix algunes oportunitats, parla 

amb l'Àngela o M. Antònia. A Bona Llavor continuem treballant al 

servei de les persones. Ens sentim agraïts per la vostra col·laboració, 

recolzament i suport en oració. Us necessitem, TU ETS NECESSARI. 

Propera distribució: 23-9 

17– 9 Inici Escola Dominical  11h i 
cultes a la tarda 18h i a les 20 
Assaig Coral. 
23-9 Rebost// Presa possessió nou 
pastor, Nativitat Terrassa 18h 
30-9 Sessió inaugural CET 
Redemptor 9,30 
 29-9 al 1-10 XXXIX Convenció 
UMMBE” Gracia que transforma” 
Lloc Hotel Europa, Albacete. 
5-10 Inici suport educatiu 
15-10 25 aniversari Església 
Nuevo Pacto de Sabadell 18h 
18-10 Concert de la Reforma 
Auditori BCN, 20,30 entrades web 
Auditori 
19 al 22 –10 Convenció UEBE 
Gandia “Units en gratitud i 
generositat.” 
29-10 Acte de celebració 35è 
aniversari de l'Església de Manlleu. 
18h 

Anem deixant enrere  el 

temps d’estiu i anem 

tancant aquest període. 

Us animen a compartir 

amb tots nosaltres part 

d'aquests dies. Envieu una foto i algun 

comentari!!! 

FOTOS ESTIU 

 Jo sóc el camí, la veritat i 
la vida. Caminem 
buscant la veritat que 
ens dona vida. 
Dll Sl 119,153-160// Dm Jn 8,31-47// 
Dc Jn 14,6-14/Dj Jn 16,4-15// 
Dv 1Tm 2,1-7// Dss  Sl 51,6 

LECTURES  BÍBLIQUES 

INTERVENCIÓ 

El proper dilluns dia 18 la nostra germana 

Núria M serà operada del genoll. Preguem 

pels metges, per ella i per la seva família.  

La pregunta de l’ED 

 PREGUNTA PROVA MES DE SETEMBRE 

BUSQUEM : UN HOME 

Pista 1: A la bíblia 

podem seguir la seva 

vida des del naixement 

fins a la mort. 

Pista 2: Tenia un germà i una germana. 


