
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

30 d’octubre 

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn: Paco A//Amadeu G 

Torn de porta: Joan F//Gregori P 

Bona Llavor 

Repartim roba i aliments 
Esmorzem 

Classes de català per adults amb guarderia 
Fem deures (per nens/es de primària) 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 
Dijous: 2/4 de  6 Suport educatiu per infants de primària 

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Mercè R, la mare de la Rosa     
M, Magdalena P, M., Elisabeta i la seva filla Alina, el pare de la Rosa Maria 
M, Miquel Germà de la Roser, Joan el fill d’en Paco, Moises Nuñez. 
∗ Per les persones grans de la comunitat. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗ Per les famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de 

consol. Magdalena i la seva família. 
∗ Per la concentració pacifica del dia 5. 
∗ Pel ministeri d’evangelització. Pel projecte Mi esperanza: per les persones, 

pel projecte, per les llars... 
∗ Pel projecte en el que s’està treballant des de Bona Llavor Diaconia. 
∗ Gràcies pels 3 germans que manifestaran públicament el seu desig de 

seguir al Senyor el diumenge 6 de novembre 
∗ Per l'oportunitat de poder servir al Senyor cada dia. 

Diaques 

Francesc A, 609475704; Myriam R,676233434; Amadeu G, 620603042;  
Àngela R. 646211050; Xavier N, 650439796;  

Caldera  

Corals 

Al·leluia: Diumenge a les 20h 
L’Estel:  Diumenge 2/4 1 del migdia 

2/4 de 7 de la tarda 

Telèfon per contactar amb el pastor Melero: 
630113463. 

Atenció pastoral 

Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com   
                                            MOLTES GRÀCIES! 

Cultes 

Diumenge: Escola Dominical 11h matí. 
                  Culte d'adoració 18h  
Dijous: Culte de pregària 20h 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit. 

Senyores 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

30 d’octubre de 2011 
Número 1296 

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A     

Benvingut! 
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 12,5 



Què ens està passantQuè ens està passantQuè ens està passantQuè ens està passant? 
L’Aliança Evangèlica, el Consell Evangèlic de Madrid i el Consell Evangèlic de 
Catalunya o la mateixa Federació d’Esglésies Protestants (la FEREDE) 
coincideixen/coincidim en el diagnòstic: La Llibertat Religiosa a l’Estat Espanyol La Llibertat Religiosa a l’Estat Espanyol La Llibertat Religiosa a l’Estat Espanyol La Llibertat Religiosa a l’Estat Espanyol 
no gaudeix de bona salutno gaudeix de bona salutno gaudeix de bona salutno gaudeix de bona salut, que és una manera elegant de dir que “està malaltaestà malaltaestà malaltaestà malalta”. 
Què ens està passantQuè ens està passantQuè ens està passantQuè ens està passant? 
Des de la data emblemàtica de l’inici de la Reforma Protestants, el 31 d’octubre 
de 1517, fins l’octubre de 2011 ha plogut molt. Han passat segles, molts segles, 
des de l’any 1517 fins l’any 2011, però la Comunitat Protestant d’aquest país se 
segueix sentint discriminada. 
La Llei de Llibertat Religiosa no regula els Drets Col·lectius de les Minories 
Religioses. No resolt assumptes tan vitals com pot ser garantir l’accés a espais on 
poder instal·lar Centres de Culte, com pot ser el cofinançament, com pot ser la 
neutralitat de les administracions o de les més altes instàncies del país, com pot 
ser la compensació pel greuge històric i per la manca d’oportunitats que això ha 
comportat a la Comunitat Protestant. 
Què ens està passantQuè ens està passantQuè ens està passantQuè ens està passant? 
La gota que ha omplert el got ha estat l’actuació de determinats Ajuntaments o 
les paraules d’alguns dels seus alcaldes o alcaldesses. “Al meu poble la Llibertat 
Religiosa la regulo jo” o “Al centre del meu poble no s’instal·larà mai un Centre 
de Culte que no sigui catòlic”, només per posar un parell d’emblemàtics 
exemples, no són les paraules que cal esperar trobar en llavis d’un alcalde o 
d’una alcaldessa. 
Què ens està passantQuè ens està passantQuè ens està passantQuè ens està passant? 
Com tampoc no cal esperar que en un país democràtic se’ns neguin espais per 
instal·lar Centres de Culte, ni en els centres de les ciutats ni en els polígons 
industrials i, a més a més, ens tanquin els que actualment tenim oberts. 
Quan es demana que se’ns facilitin espais per instal·lar Centres de Culte el que 
es plateja no és que ens els regalin, sinó que puguem comprar o llogar un 
terreny, un edifici o els baixos d’una escala de veïns per poder-los destinar a 
celebrar cultes. 
Què ens està passant?Què ens està passant?Què ens està passant?Què ens està passant? 
Per què es demanen als protestants mesures de seguretat, higiene i accessibilitat 
pels Centres de Culte que no es demanen ni per a les seus dels partits politics, de 
les associacions de veïns, dels sindicats o per als Temples de l’església 
majoritària -que són els agents socials objecte de subvencions, en alguns casos 
milionàries- i en canvi se’ns exigeixen als protestants, i a les altres minories 
religioses, que som els únics agents socials d’aquest país que no som objecte de 
cofinançament? Això és justícia? Això és igualtat? Això és llibertat? 

OPINIÓ 
Guillem Correa, pastor a Barcelona i Secretari General del CEC  

AGENDA 

LA PREGUNTA DE L’ED 

REBOST 
Continuem necessitant mans, les  aportacions d’aliments  i les vostres pregàries. Gràcies 
a tots/es per la vostra col·laboració. Propera distribució: 29-10-11 
Aquest dijous iniciem el projecte de reforç per infants i d`aprenentatge del català per 
estrangers. Necessitem persones per col·laborar els dijous a partir de 2/4 de sis de la 
tarda i els dissabtes de rebost. Coordina Àngela R. 

Per participar-hi, poseu-vos en contacte amb el 
nostre pastor o amb l’Anna Martínez, i podreu 
rebre l’assessorament i la formació necessària 
per desenvolupar aquesta tasca. 

31-10 Castanyada 
5-11 Assaig músics 10h//Cet a 
Badadonala, 10h, Inteligència emocional, 
Ruth Giordano// Concentració,17h Plaça 
del Països Catalans(Estació de Sants BCN) 
6-11 Culte de batejos, 18h a l’Església del 
Redemptor. Carrer Moratin,105 
14-11 CET Reciclatge a 1EEBS  a les 10h. 
Llibertat religiosa,llei de cultes .Situació 
actual . Guillem Correa. 
26-11 Arca de Noé 18h dins les jornades 
de Portes Obertes, centres de culte de SBD 
8-9-10 de desembre IIICongrés protestant 
Unida de Terrassa. 

Pregunta mes d’octubre: Busquem una 
ciutat. RESPOSTA : CORINT 
Aquest diumenge descansem. Prepareu-
vos pel mes de Novembre. 

BATEJOS 
Han demanat batejar-se els nostres germans/es: 
Àngel, Carme  i Lois R. 
Aquest culte de testimoni i celebració el realitzarem a 
les 18h , el proper 6 de novembre a l’Església del 
Redemptor carrer Moratin 105.  

INICIATIVES PRO-TEMPLE 

Des de la llibreria la llibreria la llibreria la llibreria ens informen que ja podem 
fer les comandes de calendaris 2012 (la Buena 
Semilla i altres) i postals de Nadal, tenim les 
mostres i també disposem de llibres.   
Els beneficis de la Llibreria en les vendes de la 
campanya de Nadal es destinaran a proTemple. 
L’estona del café, L’estona del café, L’estona del café, L’estona del café, podeu col·laborar portant: 
galetes, café,llet,pastes, sucs... 
El que recollim a la capseta també va per les 
obres. 

Què ens està passant, com a país, que encara la Llibertat Religiosa és una Què ens està passant, com a país, que encara la Llibertat Religiosa és una Què ens està passant, com a país, que encara la Llibertat Religiosa és una Què ens està passant, com a país, que encara la Llibertat Religiosa és una 
assignatura pendentassignatura pendentassignatura pendentassignatura pendent? 
I encara ens preguntem per què una part creixent de la Comunitat Protestant està 
indignada? 
Preguem perquè aquesta sigui una santa indignació però encara preguem més 
perquè desapareguin les causes que provoquen aquesta indignació. 


