
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   

27 d’abril//4 de maig 

Diaca de torn:  Amadeu G//Xavier N 

Torn de porta: Joan F//Benjamí G 

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, la seva germana i el seu germà,  per en 
Juan i en Pablo fills d’en Paco R, per la Sara germana de la Raquel, per la Rosa 
cunyada de la Lydia G, per la Julia,  la Magdalena, la Concha, la Marcelina, per 
la Teresa Q, la Isabel i el José G, la Julia C. 
 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..). 
 Agrair al Senyor poder celebrar l’aniversari i el testimoni d’aquells que ens 
han precedit. Per aquest any de celebració i testimoni. Pel grup organitzador. 
 Pels ministeris i els seus responsables 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida.  

Diumenge a les 19,45 

Cultes Senyores 

ANIVERSARIS 
28 M Lluisa M 

2 Juana F 

C/Reina Elionor 177 

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

27 d’abril de 2014 

Número 1425 

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

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! 

...calçats els peus amb la prestesa per anunciar 
l'evangeli de la pau,  

Efesis 6,15  



NOSALTRES SOM ELS TESTIMONIS 

Carles Raurell 

És una llàstima que no hagi quedat l’acta de constitució de l’església. Que 

no hagi quedat cap testimoni escrit de la comunitat d’aquell passat, ni una 

carta, ni una foto, ni un trist full de paper. Que hàgim hagut d’endevinar 

per mètodes indirectes l’any de la fundació de la comunitat. És una 

verdadera pena, quan altres esglésies ho tenen i en poden presumir. 

Quan ho deixava en l’anterior fulletó que vaig escriure, parlava de la 

valentia d’uns germans que, deixant a banda seguretats, van decidir 

seguir al Senyor.  Des de Suècia feia algun temps que es donava suport a 

les nostres esglésies i van recolzar amb missioners l’obra que s’estava 

iniciant aquí, i sabent que a Sabadell es reunia un grup d’uns 25 cristians 

van prendre l’encertada decisió de posar-hi al capdavant una persona 

summament preparada per fer d’aquelles persones interessades, uns 

convertits de veritat. Aquell germà, Joan Uhr, fou el fundador de la nostra 

comunitat a l’any 1889, i, per això, avui podem celebrar els 125 anys de 

la nostra església. 

L’església, al seus inicis, va viure moments de joia i alegria, però també 

moments d’angoixa, incomprensió i inestabilitat, motivades tant per els 

atacs des de l’exterior, com malauradament a vegades, per desavinences 

a dins del cor mateix de la congregació. Aquell prometedor inici no va 

tenir una continuïtat, van sorgir dificultats, però al mirar-ho des del 

present podem dir que aquell començament va tenir un final feliç. 

Al principi deia que a data d’avui no tenim cap testimoni escrit, ni cap 

document gràfic de la fundació de l’església, no podem gaudir de tenir un 

bon arxiu, però si que en tenim d’altres de testimonis,  i encara molt més 

importants i valuosos, perquè son la matèria primera on treballa el nostre 

Déu: tots els membres i amics de la Primera església baptista de Sabadell 

que ens reunim avui aquí. Nosaltres som testimonis vius d’aquell passat, 

som el resultat dels esforços i sofriments de tanta gent. El fet d’obrir la 

porta i predicar la Paraula de Déu, avui i aquí, és deu a que durant 125 

anys s’ha fet cada setmana, mes rere mes, any rere any, i tot per la 

voluntat del nostre Senyor que ha permès que la Llum de l’Evangeli ens 

il·luminés des d’aquest púlpit. 
“Vosaltres sou els meus testimonis –diu el Senyor- i el meu servent que jo he escollit perquè 

comprengueu i confieu en mi i entengueu que jo sóc. Abans de mi no hi ha hagut cap Déu, i 

no n’hi haurà cap més” Is. 43:10 

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 
Preocupats o ocupats? 

Dll: Jb 11,18; Dm: Pr 24,19; Dc Is 54,14 Dj: Fl 4,6-8; Dv: Mt 10,31;  

Ds: Ecl 2,26 

Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que es realitzar des de Bona 

Llavor. Gràcies per la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració que tant necessitem 

per continuar realitzant aquest ministeri en aquests moments tant complicats per a moltes 

persones. Necessitem: tonyina, formatgets, oli de gira-sol, brou de carn, o peix, cacao en 

pols per la llet. Propera distribució: 26-4. Tens llibres en bon estat. Portal’s 

16 i17 de maig Campanya Primavera Rebost Solidari voluntaris per recollir aliments, un 

parell d’hores. 

ENS DEMANEN QUE NO PORTEM ROBA FINS NOU AVIS. Gràcies. 

1-5 Excursió Unida Palau Solità 

16 i 17 –5 Campanya Rebost 

17-5 Taller Breu—Tallers  

25-5 Celebració a Verdi 11h 

LA PREGUNTA DE L’ED 

PEL MES D’ABRIL 

Busquem un PROFETA 
Pista 4: És el llibre profètic més llarg de 
la Bíblia 
Pista 3:  Profetitza el naixement i regnat 
de Crist.     
Pista 2: El seu llibre acaba profetitzant un 
cel nou i una terra nova.    
Pista 1: Va ser contemporani de 4 reis de Judà 

LLIBRERIA 

La Dorcas avui encara té muntada la parada 

de llibres com cada any. Així podreu realitzar 

les comandes pel dia del llibre que ja el tenim 

aquí. 

FOTOS 
Es busquen fotos dels últims 40 anys.  
Recés Argentona (1978) i d’aquella època de 
la Gestora.  
Sortida Coral Valencia 1999-2000. 

EXCURSIÓ UNIDA 

Dia 1 de maig, Excursió Unida Evangèlica 

al parc de l’hostal del fum a Palau Solità i 

Plegamans Tot el dia. Tenim una nova 

oportunitat d'estar junts i retrobar-nos amb 

amistats. Ho deixareu Passar? 

FORMACIÓ 

Taller Breu: 17-5 Ètica, Joan Medrano 
Església de Tallers de 10 a 14h 

CET:5-5 (Continuació) Espiritualitat, religió i 
salut mental/Jaumé Triginé 1eebs, 10h 


