
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 ,   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, per l‟Alicia S. 

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

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

 Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina. Per aquelles que no 

tenen una llar. 

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

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

concert de la Coral i la Conferència 

 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 ;  

27 de maig// 3 de juny 
Diaca de torn:   Francesc A//David R 
Torn de porta: Ruben R //Benjamí R 

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té 

les guardis només per a tu.            fulleto@1eebs.com   

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

27 de maig de 2018 

Número 1635 

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! 

“Què és l’home perquè te’n 

recordis, o el fill de l’home 

perquè te’n preocupis?” 

Tot just l’has fet inferior als àngels, 

i l’has coronat de glòria i esplendor. 

Sl 8,4-5 



EL VALOR DE LA BIBLIA PER AL CRISTIÀ   (II) 

http://www.bonallavor.es/ bonallavordiaconia@gmail.com 

Si girem els nostres ulls vers la Bíblia, trobarem allí la veritable i clara descripció 

de l‟home tal com “és” i del “perquè és”. 

Si no posem molta atenció en el pensament bíblic en vers l‟home, és possible 

que caiguem en una confusió, perquè per una banda l‟home és feble, 

inconscient i fal·lible. Les seves equivocacions i pecats son exposats a la llum del 

rostre de Déu (Salm 90:8). Comparant-lo amb la immensitat i el poder de tot 

allò que Déu ha creat, l‟home és insignificant, tal com trobem a Eclesiastès on 

es mostra un obert rebuig a les més elevades pretensions de l„ésser humà, quan 

és comparat, en tots els aspectes, a la vida de les bèsties. 

Però per altra banda, tot i reconèixer que l‟estat natural de l‟home és 

d‟inigualable misèria espiritual, és vist per Déu com quelcom realment valuós. 

Aquest pensament és il·lustrat en la seva més clara expressió en el Salm 8:4-5, 

quan diu: “Qui és l‟home perquè te‟n recordis o el fill de l‟home perquè te‟n 
preocupis?. Tot just l‟has fet inferior als àngels, i l‟has coronat de glòria i 
esplendor” . 
I no és molt difícil trobar que per al Salmista, l‟home, per la gràcia de Déu ha 

arribat a un grau notable de semblança amb l‟Altíssim. 

Aquest pensament no resulta tan estrany a les nostres ments si és comparat a la 

llum del Nou Testament, doncs entre els privilegis que el creient assoleix pels 

mèrits de Jesucrist, hi ha el ser  Fills de Déu, per adopció, incloent-hi la 

possessió de tota la majestat que tal grau significa. 

La Bíblia ens diu de l‟home que és “feble fill de la pols, tan dèbil com fràgil”, 

que està contínuament inclinat al mal, i qui digui que no hi ha pecat està 

mentint, i el que encara és pitjor, està fent mentider a Déu, que ha dit: “No hi 

ha just, ni tant sols un no hi ha qui busqui a Déu”. La Bíblia diu a l‟home: “Estàs 

perdut”, però també la Bíblia té un missatge que parla de les meravelloses 

experiències espirituals de ser: “nascut de Déu”, d‟aconseguir que “Déu estigui 

en nosaltres”, de rebre “la compensació de l‟herència” i tots aquests beneficis 

els rebem “com un regal”, amb la qual cosa pren cos el significat del text que 

hem esmentat  del Salm 8 “Som fets una mica més petits que Déu”. 

I aquesta possibilitat no és només per uns quants, ja que per Déu tots estem en 

les mateixes condicions.  Tanmateix tots tenim la possibilitat de rebre aquest 

beneficiós impuls de la gràcia divina. Qui no recorda aquell text que conté una 

promesa formal de salvació per “el món”?. Aquelles paraules “a tothom” no 

exclouen a ningú. 

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: 8-6 

La pregunta de l’ED 

LECTURES  BÍBLIQUES 

Reconeixem agraïts tot el que ens es donat.     
Dll: Sl 100,4 
Dm: Ef 1,3 
Dc: Fl 4,6 
Dj: Ef 5,20 
Dv: 1Co 15, 57 
Dss: Sl 34,1-3 

27-5 Culte 18h Reflexió de la Paraula 

Lorenzo González 

2-6 Festa de les Reformes Parc de l‟estació 

del nord 18h 

3-6 Culte 18h Celebrem el Dia de la 

Família amb Daniel Banyuls 

8-6 Rebost 

11-6 CET El discerniment cristià 

15-6 Conferència Antonio Cruz ”Cinc 

arguments contra Déu” 

17-6 Clausura ED// Concert Primavera 

24-6 Inici horari d‟estiu, culte 11h. // 

Reunió d„Església a 12,30 

Informació detallada al taulell 

PREGUNTA MES DE MAIG 

Busquem 5 noies. 
PISTA 4: Els hi van posar 
unes condicions que elles 
van acceptar i obeir 
PISTA 3: Déu va donar un 
decret que afavoria totes les 
noies que no tenien 
germans. 
PISTA 2: Van fer una petició al líder del 
poble, que va consultar Déu i les hi va 
donar la raó. 
PISTA 1: No tenien germans i el pare era 
mort 

ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!! 

Article publicat per Pere Puig B. A la revista “Entre nosotros” del març de 1957, p. 6-8.  

Traducció: Carles Raurell 

És a la Bíblia on també trobem el procés mitjançant el qual Déu se serveix per 

aconseguir el canvi en els homes: “de pecadors perduts a pecadors salvats” i 

aquest pla pensat per Déu a l‟eternitat, associa l‟home amb el seu propòsit 

etern. I és tan meravellosament senzill que l‟esser humà s‟ha d‟adonar que tot 

allò que pensi, no per a millorar aquest pla, sinó per a igualar-lo, és ridícul, 

perquè tot ell està concebut com a resultat de l‟amor de Déu vers els homes 

caiguts. (continuarà) 

El dijous 7 de juny 

iniciem el temps d‟ 

estiu, pel suport, senyores i culte de 

pregària, ens retrobarem el mes 

setembre. 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  


