
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  

Lloc:  Secretaria. 

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 d’abril//3 de maig 
Diaca de torn:  David R// 
Torn de porta: Benjamí G// 

Bona Llavor 

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

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 
      Culte d’adoració 18h  
Culte d’oració: Dijous  20h 

Dijous a les 6 de la tarda 

Al·leluia: Diumenge a les 20h 

L’Estel:  Diumenge 2/4 1 del migdia 

 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 i la seva esposa Roser, per la Sara germana 
de la Raquel, per la Rosa cunyada de la Lydia G, per la Julia C i l’Andreu E,  la 
Magdalena,  la Marcelina,  la Isabel i el José ; pel Pere P, pel Gori, per la Fina 
germana de l’Amelia, per la Núria M, per la Mònica, Sebastina H. 
 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. Per aquells que ens agradaria que trobessin al 
Senyor. ( pares, mares, germans..). Operació Andrés 
 Pels ministeris de Bona Llavor. Per l’Escola Dominical i els seus mestres. Pel 
Creixement de l’església. Pel concert de la Coral Glòria. 
 Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli i per les persones 
que no poden expressar-se amb llibertat. 
 Per les famílies de les persones que han perdut éssers estimats. 
 Per la Llar d’avis de Vilafranca i la Residencia Infantil Emmanuel 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per 
aquests que estem vivim com a congregació. 

Cultes Senyores 

ANIVERSARIS 
26 Maria C,28 M Lluisa M;  

2 Juana F 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

26 d’abril de 2015 

Número 1477 

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! 

Sl 18,1 



Isabel Vila i Pujol (1843-1896). Una dona extraordinària 

La biografia d’Isabel Vila ha estat recuperada dins el marc del que anomenem 

actualment “la història de les dones”, col·lectiu que ha estat bandejat de forma 

reiterada durant tots els temps i que ara es vol reivindicar. 

Isabel va néixer a Calonge el 1843 dins d’una família de treballadors a la 

industria del suro, on ella també hi va treballar a Llagostera on els seus pares i 

els seus quatre germans s’hi van desplaçar per problemes econòmics. Allà, 

Isabel, va contactar amb elements anarquistes i republicans i sindicalistes, i 

aviat es va destacar per la seva valentia i empenta, col·laborant en la fundació 

del sindicat del suro i de la construcció d’on ella va ser secretària, essent doncs 

la primera dirigent sindicalista catalana de la història dels moviments obrers. 

Va lluitar  per reduir la jornada laboral dels obrers i sobretot per establir en un 

màxim de cinc hores el treball diari dels infants, rebent, per aquest motiu, el 

sobrenom d’ “Isabel Cinc hores”. Se li coneixen diversos discursos en públic  

d’Isabel dirigits a les masses obreres que l’escoltaven amb atenció. També va 

intervenir en alguns conflictes bèl·lics, recolzant als soldats com infermera. 

Isabel no va poder estudiar de petita, però “aprofitant” un desterrament a 

Carcassona durant uns deu anys va educar-se profundament i es va preparar 

per ser mestre, per atacar de rel, la problemàtica de la falta d’instrucció que 

patien els nens i les nenes de les classes més desfavorides. Decidida, doncs, a 

fundar una escola, torna a Catalunya i ho fa, primer a Barcelona i anys més 

tard a Sabadell, ciutat de tradició republicana i liberal on ella es podria sentir 

més a gust. L’escola de Sabadell era per a nenes, gratuïta i situada al carrer 

de Sant Cugat. 

Malgrat aquest activisme polític i sindical, Isabel, tenia una profunda 

espiritualitat, doncs necessitava trobar Déu a la seva vida, i després de passar 

primer pel catolicisme tradicional dels seus pares, per tota l’activitat sindical i 

més tard per l’espiritisme, que va conèixer a França, no acabava de trobar la 

pau dintre del seu cor.  Segons el pastor de l’església baptista en aquell 

moment, Antic Brullet, Isabel va conèixer l’Evangeli i es va convertir passant a 

formar part de la comunitat els darrers anys de la seva vida. Va morir el 23 de 

desembre de 1896 i està enterrada al “cementiri dissident” de Sabadell. Poc 

abans de morir li va dir a les germanes que li feien companyia: “Ara si que 

estic preparada per anar amb el Pare”. 

Fa un parell d’anys es va estrenar el musical “IsaVel”, que recordava la figura 

d’Isabel Vila i que va passar bastant desapercebut. També hi ha escrits un 

parell de llibres sobre ella. Destaquen molt la vessant activista sindical, però la 

 AGENDA  

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

Bona Llavor. Necessitem: Llaunes de sardines, formatgets i oli. 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. Propera 

distribució: 9-5 

1i2 del 5 Festival de l’esperança 

9-5 i 23-5 Rebost 

10-5 Conferencia ED– Doris Moreno 

16-5 Coral Glòria 

23-5 Rebost 

FESTIVAL DE L’ESPERANÇA 

Els dies 1 i 2 de maig es realitzarà a 
Barcelona el Festival de l’Esperança al 
Palau Sant Jordi. Informació penjada 
al taulell o a la Web: 
http://www.festivalesperanza.org/index.php 

Si hi vols anar amb autocar, parla 
amb el pastor. 

La Pregunta de l’ED 

LECTURES BÍBLIQUES 

Jonàs una setmana més. Aquests 
quatre  capítols del llibre profètic, 
que ens explica la història d’un 
profeta desobedient. 

Pregunta mes d’abril 
Busquem un paràbola  

Pista 4: El profeta té un llibrer propi. 
Un dels anomenats profetes majors. 
Pista 3: Parla de dos ocells i  un 
arbre o planta, també hi ha la 
interpretació al mateix capítol. 
Pista2:  Déu li va dir  que proposes 
un enigma. 
Pista 1:  Es troba a l’Antic testament, 
Déu la va encarregar a un profeta 
que la digués al poble d’Israel 

Es busquen famílies que puguin 
acollir els membres del cor 
Gloria, la nit del 17 de maig. 
Parleu amb l’Anna M. 

faceta més espiritual queda molt dissimulada, sinó obviada. També li és dedicat 

un carrer a Sabadell, al barri de Can Puiggener.  

L’espiritualitat d’Isabel no és convencional, sinó de lluita, de carrer, de sacrifici, 

d’ajuda als desfavorits, de lluita pels infants i la seva educació, de treballar per 

millorar-los les condicions de vida. Una dona extraordinària i un exemple per a 

nosaltres. 

 UNA MALA CAIGUDA 

Aquesta setmana la nostra germana 
Sebastina, ha caigut. De moment ha 
de fer repòs. Li desitgem una ràpida 
millora. 

Carles Raurell 


