
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   

26 de gener// 2 de febrer 

Diaca de torn:  Angela R//Myriam R 

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. 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 

Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem 

Dimarts a les 17h, classes de conversa 

Dijous a les  5h30’ suport escolar  

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, per la 
Rosa, per l’Artur,  l’Elisabeta, els seus fills i la seva germana,  per en Juan i en 
Pablo fills d’en Paco R,   per la Julia C , per la Teresa Q ,  per la Meg, per la Sara 
germana de la Raquel, per la Marta i  la Rosa, germana i cunyada de la Lydia G, 
per l’Ester Martínez, pel Jordi T, Andreu E  
 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 aquells germans que passen per moments difícils, (Helena R).  
 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que 
s’han distanciat del Senyor. Per aquells que ens agradaria que trobessin al 
Senyor. ( pares, mares, germans..). 
 Per la propera assemblea d’església i que el Senyor ens capaciti per servir-lo. 
 Agrair al Senyor poder celebrar l’aniversari i el testimoni d’aquells que ens 
han precedit. 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida.  

Diumenge a les 19,45 

Cultes Senyores 

ANIVERSARIS 
30 Anna M 

C/Reina Elionor 177 

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

26 de gener de 2014 

Número 1412 

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     

I la pau de Crist regeixi els vostres 

sentiments, ja que precisament 

heu estat cridats per a formar un 

sol cos; i estigueu-ne agraïts. 

Col 3,15 



125 (140)  
Carles Raurell 

Aquest any que fa poc que hem començat  ens portarà la il·lusió de la re-

inauguració del temple 66 anys després de la primera vegada. Ja fa 9 anys 

que estem esperant aquest moment, i això omplirà de joia la nostra 

comunitat i deixarem enrere angoixes i maldecaps. Podrem tornar a gaudir 

de la “catedral” com anomenava el temple el nostre estimat Llorenç Juan!. 

Aquest magne esdeveniment coincidirà casualment amb un altre, el qual 

caldrà celebrar com es mereix. Fa 140 anys unes quantes persones, deixant 

de banda perills, seguretats, desafiant a les normes establertes de segles 

d’obscurantisme i por, enfrontant-se moltes vegades a les seves pròpies 

famílies i veïns, van respirar l’aire nou fresc i refrescant que proporcionava 

el nou ordre de llibertats, i van prendre la decisió de seguir al Crist de la 

forma per ells més propera a les ensenyances de la Bíblia. Aquells primers 

creients son els nostres valents desconeguts però tenen noms i cognoms, 

alguns eren persones destacades de la societat, d’altres eren treballadors o 

senzills pagesos. Tenien dubtes com nosaltres, alguns van abandonar 

davant de les pressions dels estaments oficials i dels costums ancestrals, ho 

hem de comprendre... trencar amb el que era normal  de feia segles no era 

pas fàcil, calia valentia, fermesa i fe...molta fe...eren altres temps. Malgrat 

tot, uns quants no van desanimar-se i van formar l’església de Sabadell ara 

fa 125 anys. Vet aquí les xifres enigmàtiques de l’encapçalament. Son 125 

anys de la fundació de la nostra església, però 140 anys de la presència 

evangèlica a la ciutat de Sabadell.  

A partir d’avui, i cada cop que em toqui fer la introducció de l’escola 

dominical, aniré escrivint (i parlant) sobre aquelles persones i les que van 

venir posteriorment fins el dia d’avui, recordant fets del passat i honorant 

d’una manera senzilla, però emotiva, aquells germans nostres que contra 

tota lògica van abraçar una fe estrangera en moments terriblement difícils, 

aprofitant una petita escletxa de llibertat. 

Pot servir-nos d’exemple el testimoni d’aquella gent atrevida, per a 

nosaltres, que gaudim d’una suposada llibertat, però que molts cops estem 

sotmesos a la tirania de la comoditat i el menfotisme. Aquest 2014 ens 

portarà, doncs, la celebració d’un passat que ens enorgulleix, d’un present 

ple d’oportunitats i d’un futur que si ens posem a les mans del Senyor, com 

diu la cançó, de ben segur que estarà ple de benediccions. 

 

AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 

Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i  recolzament per seguir realitzant 

aquests servei. Necessitem: tonyina, formatgets, oli de gira-sol, brou de carn, o peix. 

Continuem amb les classes de suport. Interessats en col·laborar ho dieu a l'Àngela o la M 

Antònia. Propera distribució 1-2-14 

1-2  Rebost/Culte d’acció de gràcies d’any 
Nou/ Conferencia Castellarnau 
2-2 Inici nou cicle ED. Amb Antonia Cruz 
8-2 Assemblea d’Església 
15-2 Rebost/Taller teològic ”Rut una 
redifinició del poble de Déu” Barcelona 
Centre. 

LA PREGUNTA DE L’ED 

BUSQUEM: 
UNA PARAULA HEBREA I EL LLOC ON ES 

TROBA 
Pista 4: La paraula vol dir “sort” 
Pista 3:Es troba a la història d’una noia 
anomenada Adassà i el seu cosí. 
Pista 2: La trobem al temps de la 
deportació a Babilonia. És l’origen d’una 
festa jueva. 
Pista 1: Hi ha un llibre de la Bíblia que en 
parla molt, en el llibre no hi surt el nom de 
Déu.            

TRASLLAT 
Els nostres germans Andreu E. M. I na 
Julia C membres de l’Església del 
Paral·lel de BCN i que es congreguen  
a la nostra comunitat han sol·licitat 
l’alta de membresia. 

Necessitem desenvolupar la nostra confiança, Ell ens cuida 
Dll Sl 34,17-19; Dm Sl 40,1-3; Dc Sl 30,2-5; Dj Jn 14,26-27;  

Dv Is 41,10-13; Ds Ro15,4; 

ASAMBLEA D’ESGLÉSIA 
El proper 8 de febrer tenim l’Assemblea  
d’Església Anual. Farem balanç de la 
tasca realitzada i marcarem les línies de 
treball que el Senyor té per la nostra 
comunitat. Escollirem a les persones 
que desenvoluparan els diferents 
ministeris i decidirem com gestionarem 
la nostra economia. 
Memòries/ Informes 
Responsables de ministeris, ja tenim 
l'assemblea aquí. Hem de lliurar els 
informes anuals a la Myriam a mà o 
per mail.  

CULTE UNIT 
Dissabte 1 de febrer Temps de lloança i 

agraïment a Déu en unitat i fraternitat a 

les 18h a EE Cecmavi (Maria Victoria 11 

BCN) organitzat pel CEC, IBEC, AMEC, 

COMEC I AEE. En el marc d’aquest culte 

és concedirà la medalla del consell 

Evangèlic a la pastora Blandina Ronsano 

FORMACIÓ 
CET: 22 de febrer de 10 a 13,30h a 
l’Església de Badalona. Història del 
protestantisme als Països Catalans ponent 
Josep Lluis Carod Rovira. 


