
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

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:  dijous 17,30 a 19 h 

Diumenge: Escola dominical: 11h 
Culte d’adoració 18h 
Dijous: Culte d’oració: 20h 

Dijous a les 6  de la tarda  

Diumenge  a les 20h 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,   per la petita Valentina, Sonia i Joan F, Marta P V. Àngela 

R. O, M Antònia P. 

  Per totes les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, infants. 

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

   Per la nostra comunitat, cada un dels serveis, ministeris i les persones que 

els desenvolupen, i els nous reptes que el Senyor té preparats per nosaltres.  

  Pels nous responsables. Pels diaques. Pel nostre compromís personal. 

 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència i 

esclavatge.  

 Per la situació del nostres país. 

 Per cada nou dia, agraint les benediccions  i les oportunitats de servir. 

Cultes Senyores 

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

Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

18 de marc //25 de març 
Diaca de torn:    Francesc A//David G 
Torn de porta: Benjamí G//Rubén R 

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   

ANIVERSARIS 

19 Gerard L/ 21 Biel L/ 

24 Núria M 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

18 de marc de 2018 

Número 1625 

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! 

 

Hebreus 4,12 



La força de la Paraula Déu– Introducció ED Núria Puig 

Quan vaig estar a l'hospital, la meva filla Lois, en va portar un llibre molt interessant 
“Voces de los fieles” petites històries de cristians valents que viuen arreu del món. 
Aquest recull d'històries reals, els ha fet una missionera Beth Moore. Està dividit per 
capítols i cada un d’ells correspon a un mes de l’any. Al principi de cada tema hi ha 
una petita reflexió. LA PARAULA DE DEU és el que correspon al mes de febrer i aquesta 
reflexió és la que vull compartir amb vosaltres. 
No té importància el lloc on vius, la ciutat o el país, si ets d’aquí o si ets en territori 
estranger, els creients tenim un text en comú, la Paraula de Déu, que ens incapacita 
viure bé sense ell. Tampoc té importància on ens congreguem o quant temps fa que 
anem a una Església o el ministeri que desenvolupem, cap de nosaltres pot viure amb 
victòria sense una dieta continua de l’escriptura. I perquè hauria de ser d’altra 
manera? Hebreus 4,12 Certament, la Paraula de Déu és vivent i molt efectiva, és més 
tallant que qualsevol espasa de dos talls, i penetra fins a on s'ajunten l'ànima i l'esperit, 
fins a les articulacions i el moll dels ossos; és capaç de discernir els pensaments i les 
intencions del cor. 
La mateixa Paraula de Déu ens diu que és viva, deixeu-m'ho dir altre cop “És viva i 
poderosa”. Això significa que no és només un text antic sagrat, que de tant en tant, té 
algunes aplicacions rellevants o consells interessants. En el text original, la paraula 
“viva” és un verb i el temps verbal utilitzat és el present Hebreus 4:12 indica que la 
Paraula està present i contínuament plena de vida. Si creiem que la Paraula és viva i 
que “tota l’escriptura és inspirada per Déu” 2Tm 3,16 (Tota l'Escriptura és inspirada per 
Déu i serveix també per a ensenyar, per a refutar, per a corregir, per a educar en la 
rectitud) podem dir que cada alè de la mateixa paraula ens arriba encara càlida de la 
boca de Déu. Com si fos acabada de dir. 
Eterna i natural, la Paraula de Déu, no té edat. No pot envellir, per tant, si alguna cosa 
amb relació amb ella sembla ser vella, el més probable és que el nostre punt de vista 
no sigui el més adequat. A Jeremies 23,29 Deu fa una pregunta retòrica “No és la 
meva paraula com el foc -diu el Senyor- i com el mall que esmicola la pedra?” Per 
descomptat, la seva Paraula és  com foc, però la fusta mollada és molt difícil 
d’encendre. 
Una  història que encara ens parla. 
Rm 10,17. Això vol dir que la fe ve de parar esment, i parar esment a través de la 
paraula de Crist. La fe ve, doncs, de sentir la predicació, i la predicació és l’anunci de 
la paraula de Crist. 
Tot va començar amb una conversa amistosa a la Plaça central de Santa Cruz. L’home 
que venia els tapissos estava cansat de portar amunt i avall aquella càrrega durant tot 
el dia, i la va deixar amb un cert alleujament a terra. La sorpresa va il·luminar la seva 
cara quan el vaig saludar en quítxua, un idioma molt antic, que parlen tres milions de 
bolivians però poquets estrangers. Aquesta trobada va portar a una relació, no tan sols 
d’un home quítxua i una família missionera, sinó entre un home quítxua i Jesús. 
Ens trobàvem cada cop que ell venia a la ciutat per vendre l’artesania que feia la seva 
dona i les seves germanes. En cada trobada jo li donava gravacions amb històries de 
la Paraula de Déu, explicades en quítxua. Ell va aprendre així que Déu te'l control, de 
l’amor i la misericòrdia del Senyor. El nostre amic portava aquestes gravacions al seu 

poblat, al cor dels Andes. “Nosaltres mai havíem escolat això en quítxua”, ens deia. 
Tot i que el nom de Jesús havia arribat a Bolívia, feia molt de temps, amb els 
conqueridors, el missatge no havia arribat en l’idioma del poble.  

A Bona Llavor continuem 
treballant al servei de les 
persones i t’ofereix algunes 
o p o r t u n i t a t s  p e r 
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. 24-3 

La pregunta de l’ED 

18-3 Culte a les 18h.Predicació de la 

Paraula Amparo Montagut pastora de 

l’església de Permià 

24-3 Rebost //CET, El Ministeri de la 

dona en l’església. EBB Badalona , 10h 

Canvi  d ’hora .  Canvi d ’hora .  Canvi d ’hora .   

25-3 Culte a les 18h. Predicació de la 

Paraula Ismael Gramaje, pastor de 

Barceloneta 

27-3 Culte unit de setmana santa. 

1-4 Culte de resurrecció 11h. Predicació de 

la Paraula  pastor Francisco Melero. 

16-4CET reciclatge 1a Sessió Discerniment 

Cristià, 10,15h a la 1eebs 

Informació detallada al taulell 

LECTURES  BÍBLIQUES 

PREGUNTA  MES DE MARÇ 
Busquem dos homes 
PISTA 3: Era un lloc solitari entre 
Jerusalem i Gaza. 
PISTA 2: Un àngel del Senyor el va anar a 
veure i li va dir que anés a un lloc. 
PISTA 1: Un era molt fidel al Senyor i 
predicava l’evangeli 

ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!! 

CONCURS LITERARI 
L’església veïna 
del Redemptor, 
com l’any passat 
organitza el 3r 
concurs literari 
aprofi tant la 
Diada de Sant 
Jordi i ens conviden a participar. El tema 
proposat per enguany és “El sentit de la 
vida”. 1 pàgina Din A4 en format Arial 
11.Enviar a: miriamcor62@hotmail.com 
    APA JA PODEU COMENÇAR!! 

CULTE UNIT  

El dimarts 27 març tindrem el culte unit 
de setmana santa de les esglésies 
Baptistes de Sabadell, a la nostra 
església  un bon moment per compartir 
amb germans i germanes que estimem. 

Vivim temps de gran confusió però el Senyor ens guia en la Veritat 
Dll: Sl 32,8/Dm: Is 2,3 //Dc:Jn 7,17 / Dj:Dt 29,29 //Dv:1Co 2,9-10 // 
Dss Ef 1,17/ 

Un dia ens va dir que volia creure i ser 
batejat, Ell i la seva família. Encara no 
havíem compartit amb ell les gravacions 
del Nou Testament, i vàrem oferir-li la 
pel·lícula “Jesús” en quítxua. Després de 
veure el vídeo, ens va dir: “Ara entenc 
tota la història. Jo vull seguir al Crist.” 
Tan si val qui som, on vivim, quin idioma 
parlem, la Paraula de Déu és rellevant, i 
molt important per les nostres vides. 


