
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: Escola dominical: 11h 
Culte d’adoració 18h 
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,  la Maria Cs,  Paco R i la Roser. 

 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. Pels propers  concerts de la Coral . 

 Per les activitats especials de la Nadal  que siguin de benedicció per 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 la situació del nostres país. 

 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 ;  

19 de novembre//26 de novembre 
Diaca de torn:   Eva LL// Albert M 
Torn de porta: Benjamí G//Rubén R 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

19 de novembre de 2017 

Número 1608 

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! 

1 Pe 4,10 



Prioritzant compromisos i un Desig que vol ser real Àngela Raurell 

Hem d’admetre que la situació actual del nostre país, ens té a tots preocupats i ens 
fa patir, a cada moment sorgeixen temes nous la majoria dels quals no estan a 
l’abast de tothom entendre i molt menys solucionar i estem una mica aclaparats. 
Però, entre tanta diversitat, sempre n’hi ha algun amb el que sí que ens hi podem 
sentir interpel·lats directament i, almenys, ens permet fer-hi alguna aportació i és 
d’un d’aquests del que us vull parlar. 
Fa uns dies el director del Banc dels Aliments va manifestar als mitjans de 
comunicació que estan preocupats per l’edició d’aquest any del Gran Recapte dels 
dies 1 i 2 de desembre, a causa de la situació política. En la mateixa línia es va fer 
una crida per Ràdio Sabadell informant que dels 550 voluntaris que es necessiten a 
la nostra ciutat només n’hi ha 100 d’apuntats a un mes vista de l’esdeveniment. 
En el moment d’escoltar aquestes manifestacions, vaig pensar que era lògic, ja que 
molts estem més hores que mai pendents de les notícies, de les tertúlies de les 
televisions i la ràdio, de WhatsApp, de Twitter, de Facebook, alguna de les 
mobilitzacions, dels diaris digitals a altes hores de la nit, etc, etc, és clar que no hi 
ha temps per a tot. El voluntari, tal com es desprèn del concepte, no té un contracte 
que obligatòriament hagi de complir. La mateixa Llei del voluntariat de Catalunya 
diu: Voluntaris són les persones físiques que, d’una manera lliure, sense 
contraprestació econòmica ni material, decideixen dedicar part de llur temps al 
servei dels altres o a interessos socials i col·lectius, ... Per tant, és una decisió 
personal i altruista per fer una tasca determinada la qual podem, lliurement, deixar 
de fer. 
Però, si la situació actual difícilment farà canviar les conviccions polítiques de 
cadascú, ja que tots tenim la nostra història particular i els nostres raonaments, com 
és que té poder i pot arribar a manllevar la bona disposició a oferir unes hores per 
fer un servei als altres? Com és que els compromisos poden arribar a ser tan 
fràgils? 
Després de donar-li voltes, He arribat a la conclusió que, aquestes estadístiques i 
aquestes dades no parlen de nosaltres. 
Com humans no podem evitar entristir-nos i dubtar, però el pacte que un dia vam 
adquirir amb el nostre Déu que Ell sempre seria prioritari en les nostres vides, és el 
que dóna tot el sentit a la nostra existència i tota acció busca en primer lloc el favor 
de Déu. Per tant, nosaltres sempre tenim temps per fer aquelles tasques que 
representen estar al costat del nostre proïsme. És el nostre compromís i ens agrada 
complir les promeses que li vam fer al Senyor. Després, plens del seu Esperit, 
deixem entrar les preocupacions que aquest món tan sorprenent ens depara i amb 
la fortalesa que ens dóna afrontem amb més serenor i claredat la realitat que ens 
toca viure i que no podem defugir ni volem. 
Repeteixo, no parlen de nosaltres, per què els creients som una mena de gent 
diferent i cerquem l’excel·lència en cada una de les coses que fem. Podem pensar 
que en molts casos això pugui ser un desig, però estic convençuda que fins i tot en 
aquests casos es tracta d’un desig que és un ferm candidat a convertir-se en real. 
Lectures: Proverbis 3.27-35 i Gàlates 1.6-10 

A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones i t’ofereix 
algunes oportunitats per desenvolupar els teus dons, parla amb 
l'Àngela o M. Antònia. Ens sentim agraïts per la vostra col·laboració, 
recolzament i suport en oració. Us necessitem, TU ETS NECESSARI. 
Propera distribució: 24-11;  JA LI HAS DIT A L’ANGELA  QUAN ET 
VA BÉ? 

La pregunta de l’ED 
PREGUNTA MES DE NOVEMBRE 

Busquem una llei curiosa 
Pista 3: Més endavant trobem que la 
podia complir el parent més proper. 
PISTA 2: Afectava a germans solters i 
era fins a cert punt voluntària però sinó 
la volien complir eren estigmatitzats 
PISTA 1: En principi afectava a germans 
que vivien en una mateixa heretat. 
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. 

25-11 Rebost 

1 i 2 del 12 Gran Recapte 

9 –12 Rebost 

16-12 Concert  Coral  Al·leluia Nadal 

IBEC Paraules de Nadal 

23-12 Concert Coral  organitzat x EE 

Verdi BCN 

24-12 CULTE a les 11h 

25-12 Culte de Nadal  a les11h 

31-12 Culte a les 11h// Sopar i culte de 

cap d’any 

3-12 Reunió d’Esglesia 12,30 h 

Informació detallada al taulell 

Disposem a la nostra llibreria de llibres 
sobre Dietrich Bonhoeffer i comentaris 
d'Isaïes. Ja tenim els calendaris pel pro-
per any. Dona una ullada. 

LLIBRERIA 

LECTURES  BÍBLIQUES 

El Senyor es el nostre auxili 
Dll: Sl 27,1-3//Dm: Sl 109/  

Dc: Rm 8,18-30 //Dj: He 12,1-11/ 
Dv: 1 Pe 4,12-19 // Dss: Mt 5,1-12// 

Projecció de la pel.licula Strom, Letter 

of fire a diversos llocs de BCN i 

Terrassa, mireu cartellera 

En aquest enllaç podeu trovar més in-

formación, presentacions i fotos de les 

coses que varen pasar a la Convenció 

d’enguany: 

https://www.dropbox.com/sh/f7zkeb7ra

0ln1ev/AAA4R_-

LgYmgo3oY3jPDNkSQa?dl=0  

CONVENCIÓ 

CINEMA 


