
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, 

Pascual H, M Lluïsa 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: 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 anem  

reiniciant , per 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 per causa de la natura 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 ;  

24 de setembre// 1 d’octubre 
Diaca de torn:  Paco A//Myriam R 
Torn de porta: Ruben R//Benjamí G 

ANIVERSARIS 
26 Josep O 

30 Elisabet N 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

24 de setembre de 2017 

Número 1600 

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! 

Rm 14,22 



Pitjor que la desobediència! (13) 
Aportació.: Andreu E.M 

“Jonàs s’ho va prendre molt malament. Tot enfurismat, va pregar així al Senyor: Ah, 
Senyor, és ben bé això el que temia quan encara era al meu país! Pera això em vaig 
afanar a fugir a Tarsis. Sabia que ets un Déu compassiu i benigne, lent per al càstig, 
ric en l’amor i que es desdiu de fer el mal. I ara, t’ho prego, Senyor, pren-me la vida; 
més em val morir que no pas viure!”. Jonàs 4:1-3 
Henry Smith, va observar una vegada: «El pecat justificat doble pecat és!» 
Quanta veritat hi ha en aquesta declaració! No hi ha dubte que la 
desobediència és detestable al nostre Déu. A aquest pecat, però, se li afegeix 
un que és encara més menyspreable: la nostra incurable tendència a justificar 
el nostre pecat, sigui davant dels homes o davant el Senyor mateix. Has notat 
quantes vegades els relats de desobediència van acompanyats d'aquesta 
lamentable tendència? Adam, confrontat, va dir: «La dona que em vas 
donar». Eva, confrontada, va dir: «La serp em va enganyar». Aaron, 
confrontat per fer el vedell d'or, va dir: «Jo no vaig fer res, sinó que vaig tirar 
l'or al foc i aquest vedell va sortir sol». Saül, confrontat per la seva desviació 
de la paraula, va dir: «No vaig ser jo, sinó el poble que estava amb mi». 
Quantes vegades tu i jo hem fet el mateix! Pensem en totes aquestes ocasions 
que condemnem rotundament en altres allò que nosaltres mateixos també 
fem. En el nostre cas, però, sempre tenim una elaborada explicació per 
demostrar que, en realitat, el nostre pecat no és pecat; mes el pecat de l'altre 
sí que ho és. 
Malgrat tot això, els nostres arguments no convencen Déu. El Senyor no va 
castigar a Adam pel pecat d'Eva, ni a Eva pel pecat de la serp, ni al poble pel 
pecat d'Aaron, ni als israelites pel pecat de Saül. Cada un va rebre el just i 
merescut pagament pels seus propis pecats. Així també serà en la seva vida i 
la meva. Davant el seu tron, els nostres arguments seran com palla que 
s'emporta el vent. «Perquè cal que tots nosaltres compareguem davant el 
tribunal de Crist, perquè cadascú rebi segons el que hagi fet mentre era al 
cos, sigui bo o sigui dolent» (2 Co 5:10). 
Per pensar: Hi ha un camí més curt i senzill per a les nostres rebel·lions. És el 
de la humil confessió que ve d'un cor penedit i trencat. Tal és la confessió del 
gran rei David, en el Salm 51:3-4: «Perquè jo reconec les meves faltes, i el 
meu pecat està sempre davant meu. Contra tu, contra tu sol he pecat, i he fet 
el que és dolent davant dels teus ulls, perquè siguis reconegut just a la teva 
paraula, i tingut per pur en el teu judici». Què els nostres germans ens puguin 
conèixer com una persona que no té permanents justificatius per al que 
clarament no és justificable. Triem el camí de la confessió sense embuts. Em 
farà bé a mi i també als que m’envolten! 

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: 7-10 

30-9 Sessió inaugural CET Redemptor 

9,30// Concert Gospelsoul a les 18h 

a la Plaça del mar BCN. (Entrada solidària) 

29-9 al 1-10 XXXIX Convenció 

UMMBE” Gracia que transforma” Lloc 

Hotel Europa, Albacete. 

5-10 Inici suport educatiu 

7-10 Rebost 

15-10 25 aniversari Església Nuevo 

Pacto de Sabadell 18h 

18-10 Concert de la Reforma Auditori 

BCN, 20,30 entrades web Auditori 

21-10 Rebost 

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 

Informació detallada al taulell 
 Aquesta setmana 
reflexionem sobre 
l’estudi de la Paraula i 
l’impacte a les nostres 
vides. 
Dll: 2 Tm 2,15/ Dm: Col 3,16-17 / 
Dc: Fets 17,11-12/ Dj: Jn 5,39 / 
Dv:1 Pe 2,2-3 / Dss: Col 4,2-3/   

LECTURES  BÍBLIQUES 

INTERVENCIÓ 
El proper dia 5-10 la nostra germana M. 
Lluïsa li practicaran una operació de genoll. 
Preguem al Senyor per ella, per la seva 
família i pels metges.  

La pregunta de l’ED 

 PREGUNTA PROVA MES DE SETEMBRE 

BUSQUEM : UN HOME 

Us animem a participar i 
ho podeu fer 
individualment, en 
família, per classes, per 
grup de wasshap...o la 
fórmula que us sembli més convenient. 
És molt enriquidor val la pena!!! 
Pista 4: Va ser molt important pel poble 
d’Israel. 
Pista 3: Va néixer en temps de 
problemes pels israelites. Els pares i la 
germana el van protegir.  
Pista 2: Tenia un germà i una germana. 
Pista 1: A la bíblia podem seguir la seva 
vida des del naixement fins a la mort. 

Respostes: Bústia, mail fulletó o església 

o per whass al director de l’ED 


