
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 ;  

8 d’octubre//15 d’octubre 
Diaca de torn:  Eva LL//Albert M 
Torn de porta: Rubén R//Benjamí G 

ANIVERSARIS 
13 Dorcas O F 
14 Marta N C 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

8 d’octubre de 2017 

Número 1602 

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! 

Fl 4,4 



MANIFEST INSTITUCIONAL DE LA U.E.B.C.  

Dijous 12 d’octubre és festiu i no és realitzaran les activitats.  

 Com Esglésies Evangèliques Baptistes de Catalunya, i davant dels recents 
successos, volem manifestar-nos en base als nostres principis i creences:  
Creiem com principi Baptista la llibertat de consciencia, pel qual van morir 
defensant-ho fa 500 anys, i d’aquest principi es deriva:  
1. Defensem la llibertat de pensament i la llibertat religiosa, per aquest motiu  
2. Defensem la llibertat d’expressió, reunió, associació i manifestació de cada una 
de les singularitats de la nostra societat, plural i diversa, dins el respecte i el 
creixement mutu.  
3. Defensem els drets de cada persona a no ser interpel·lats per motius de religió, 
raça, sexe o altres, ja que com ciutadans tots hem sigut creats en igualtat de drets i 
deures.  
4. Defensem la lliure determinació dels pobles, i a manifestar el seu desig de 
créixer sempre amb la voluntat de fer un món més just i eradicant la desigualtat 
social, i de tot tipus d’injustícia.  
5. Defensem la llibertat de idees i per aquest motiu, des de la U.E.B.C. NO ens 
posicionem en cap opció política concreta, si mes no, sempre defensarem aquelles 
opcions més justes i que afavoreixin la convivència, la igualtat, el respecte mutu, la 
millora en la pau social, la millora en l’àmbit social i sobre tot el diàleg des del 
pacifisme.  
6. Les nostres esglésies es comprometen a pregar per la pau dels pobles, per la 
millora social dels més desafavorits i col·laborarem fermament a la lluita perquè 
això pugui arribar a ser una realitat allà on estem presents, ajudant a qui com 
nosaltres, miri pel bé del proïsme.  
Dit això:  
Davant els fets de l’1 d’Octubre:  
Condemnem l’ús i abús desmesurat de la força, que ha produït una quantitat de 
ferits greus i lleus fora de tota raó (844), fora de tota proporcionalitat, menystenint 
als ciutadans en els seus drets democràtics més fonamentals.  
Per nosaltres la opció pacífica continua sent la única vàlida  
Ens solidaritzem amb tots els ferits i les seves famílies i pregarem per la seva 
ràpida recuperació.  
Reprovem la manca de diàleg, la nul·la recerca de possibles solucions acordades i 
la creixent tensió provocada per la inamobilitat partidista que condueix al 
deteriorament dels drets, el progrés i la convivència pacífica. Ens sentim 
profundament decebuts per la resposta de la Comunitat Europea com en tants 
altres conflictes socials amb una manca de sensibilitat cap a les persones, com per 
exemple el tema dels refugiats.  
I per aquest motiu demanem la mediació Internacional dels organismes de 
mediació y resolució de conflictes per poder posar les bases adequades en la 
resolució d’aquest conflicte.                                Terrassa a 3 de Octubre de 2017  

A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones. Ens 

sentim agraïts per la vostra col·laboració, recolzament i suport en 

oració. El passat dijous vàrem iniciar el suport. Si pots col·laborar 

realitzant un servei no  dubtis, parla amb l'Àngela o la M. Antònia. Us 

necessitem, TU ETS NECESSARI.  Propera distribució: 21-10 

LECTURES  BÍBLIQUES 
 Compartir les Bones Noticies 
Dll: Pr 11,30 //Dm: Mt 9,37 //Dc: Mt 12,30//Dj: Mc 16,15-16// 
Dv: Jn 3,3// Dss: Jn 4,35 // 

INTERVENCIÓ 
La nostra germana M. Lluïsa el passat dijous 
li van practicar una operació de genoll i el 
mateix dia la seva mare va passar a la 
presència del Senyor. Avui diumenge es 
celebrarà la cerimònia de comiat. Preguem al 
Senyor que els doni el consol en aquests 
moments de dolor i pèrdua. 

15-10 25è 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 
31-10 Acte conmemoratiu 500 anys de la 
Reforma, Caixa Forum BCN 
11-11 Rebost 
10 i 11 del 11 The Global 
Leadership Summit Terrassa 
17-11 Conversem amb Eduardo 
Delas  de Dietrich Bonhoeffer: El 
compromiso disidente 
24 i 25 del 11 Gran Recapta 

Informació detallada al taulell 

CONVERSEM 

El divendres 17 del 11 us proposem 
mantenir una conferencia, xerrada 
conversa, amb el pastor Delas sobre en 
Dietrich Bonhoeffer, una vida molt 
interessant que pot aportar noves 
mirades per l’església d’avui 

CELEBREM JUNTS LA REFORMA 

El proper 18 d’octubre gaudirem del 
Concert de la Reforma Protestant, a 
l’espai musical de l’Auditori de 
Barcelona. El programa estarà format per 
peces clàssiques de Bach i Mendelssohn i 
serà executat per el Cor de la Universitat 
Lancaster Bible College i l’Orquestra 
Simfónica María de Bohórquez  

La pregunta de l’ED 
Pregunta mes d’octubre 
BUSQUEM 2 HOMES 
Pista 1: La Bíblia ens diu 
que tenien dos germans. 
En total eren 4 germans. 
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!!!
Respostes: Bústia, mail fulletó o església 
o per whass al director de l’ED. 


