
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  

Lloc:  Guarderia . 

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   

29 de setembre// 6 d’octubre 

Diaca de torn: Amadeu G//Xavier N 

Torn de porta: Ruben R//Joan F 

Bona Llavor 

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; Amadeu G: 619120077 ;  

Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;  

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. 

Repartim roba i aliments 

Esmorzem 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 

Dijous a les  5h30’ suport escolar i  català 

Diumenge: Escola Dominical 11h matí 

     Culte d’adoració 18h 

Dijous: Culte de pregària 20h 

A les 6 de la tarda 

Al·leluia:  

L’Estel:   

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  la Mercé R i el seu fill Enric, la Rosa, 

l’Artur i la mare de la Rosa ,  l’Elisabeta, els seus fills i la seva germana,  pels fills 

d’en Paco R,   per la Julia C, per la Teresa Q,  per la Meig, per la Tresa Turull 

(Figueres), per la germana de l’Amèlia. 

 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. Per tots aquells (fills, nets..) que 

s’han distanciat del Senyor. 

 Perquè el Senyor animi, motivi i il·lusioni el cor de tots  i totes i sàpiguen escoltar 

la seva veu.  

Per l’Escola Dominical, per la Coral Al·leluia, per la nova Coral-jove, pels 

ministris de Bona Llavor. Perquè amb coherència puguem  estar disposats al servei  

del Crist.   

 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida. 

 

Diumenge a les 19,45 

Cultes Senyores 

ANIVERSARIS 
30 Elisabet N 

C/Reina Elionor 177 

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

29 de setembre de 2013 

Número 1395 

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! 

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

Perquè és el Senyor qui dóna la saviesa, el coneixement i 

la intel·ligència brollen de la seva boca. 



UNA MICA D’INTRODUCCIÓ 

Extret de:  

La Bíblia Edició d’Estudi, traducció 

interconfessional, Societat Bíblica 

El Gènesi parla dels orígens, explica la prehistòria de la humanitat i el 

naixement del poble d’Israel. El relat avança en etapes successives fins a 

arribar al seu terme: Jacob, amb els seus fills entra a Egipte, on els seus 

descendents es transformaran en un poble nombrós. A partir d’aquests nucli 

s’iniciarà el veritable camí del poble de Déu, a qui el Senyor haurà ofert la 

seva aliança. Aquest serà el tema del llibre de l'Èxode. 

Les narracions del llibre de Gènesi formen una mena de gran díptic: d’una 

banda, Gn 1-11, on el protagonista és la humanitat sencera, representada 

per Adam i els seus descendents; de l’altra, Gn 12-50. que té per subjecte 

Abraham i la seva descendència.  

En la primera part prevalen els relats de regust mitològic i les genealogies que 

van situant en el panorama de la història els diversos pobles, els quals 

progressivament se separen entre ells i s’allunyen de Déu. 

El fil conductor de Gn 1-11 es pot observar fàcilment. Déu va crear un mon 

bo i ordenat, va posar-hi l’home i el va beneir perquè s’hi multipliques i 

dominés la terra.  

Quan es van compondre les narracions i les genealogies de Gn 1-11 ja 

n’existien d’altres, en la cultura d’aquella època, sobre la creació del món i 

dels homes, sobre un paradís i l’origen de l’actual condició humana, sobre el 

diluvi i sobre la repartició dels pobles per tot el món. Els autors del Gn 1-11 

les van reelaborar sota la llum de la seva fe, deixant de banda conceptes 

inadmissibles que altres pobles i cultures s’havien fet sobre el comportament 

capriciós o malèvol de les divinitats.   

El primer llibre de la Bíblia parla d’un Déu que crea i salva els homes. Els 

salva valent-se primer del just Noè, valent-se desprès d’Abraham i de la seva 

descendència. Déu la guardarà dels perills i la conduirà a Egipte, on es 

convertirà en un poble nombrós. 

Són els primers passos de les obres de Déu, que continuaran en els temps 

posteriors. 

Podem dir que les narracions del Gènesi troben en el NouTestament el seu 

sentit més ple.  

Preparats per iniciar aquesta nova aventura? 

AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 
 

Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i  recolzament per continuar realitzant 
aquests servei.  Gràcies per les vostres pregàries i la vostra col·laboració. Propera 
distribució: 5-10 
Comencem a preparar l’equip per les classes de suport que iniciarem el mes d’octubre. 
Interessats en col·laborar en aquest servei poseu-vos en contacte amb l’Angela o la M A. 
Pels propers 4 i 5 d’octubre el Rebost farà recollida d’aliments als supermercats de Sabadell. 
Parlar amb l’Angela. 
L’Oficina del Voluntariat Evangèlic, fa una crida per participar el dia 15 de desembre a la 
Marató. Incripcions del 30-0 al 14-10 a:ove@consellevangelic.cat  

4-10 Presentació llibre J. Araguás a les 19 
Corte Inglés Portal de l’Angel. 

4 i 5 -10 Campanya Rebost solidari 

5-10 Rebost/ Formació Taller teològic 

10-10 Inici de les classes de suport 

19-10– CET/Trobada de pregària a les 18h 
Església Bona Nova 

20-10  Dia de la música 

24-25-26-27 del 10 Convenció UEBE 

31-10 Castanyada 

Tots els diumenges a les 11 del matí ED 
CET-Comença el nou cicle del cet 
clàssic,19-10 Sessió Inaugural a l’Església 
del Redemptor. 
Cursos on line 13/14 el CET informació 
de la oferta a http://www.cet-online.es 
TALLER TEOLÒGIC.– 5-10 de10a 14h. La 
pastoral del malalt. Ponent Carles Curiel. 
Lloc Església Protestant BCN, Tallers 26. 
Informacions més completar de tota 
l’oferta l taulell d’anuncis. 

FORMACIÓ 

Per aquesta setmana us proposem les 

lectures per preparar l’Escola Dominical 

 Dll. Gn 12,1-9 Dm. Gn 13, 1-18;Dc. 

Gn 21,1-21; Dj. Gn 22, 1-18  

Dv. Ac 11,1-19 Ds. Rm 4,13-15; 

LA PREGUNTA DE L’ED 

Ja teniu totes les pistes d’aquest mes de 
setembre. 
BUSQUEM UNA DONA 
Pista 4.– La trobem a l’ntic Testament. 
Déu li va concedir un fill i ella va complir 
la promesa 
Pista3.– Va fer una promesa a Déu 
Pista 2.- Plorant en demanava un al 
Senyor 
Pista 1.- No tenia fills i desitjava tenir-ne 
un. 
Us animem a participar o podeu fer 
individualment, en família o  en grup. 

TROBADA DE PREGÀRIA 

L’entitat Puertas Abiertas, el dia 19 
organitza la Trobada d’Oració anual. 
Aquest any volen donar un 
reconeixement a les persones grans de 
les nostres comunitats que varen viure 
l'època del Franquisme. 


