
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   

31 de maig// 7 de juny 
Diaca de torn: David R//Xavier N 
Torn de porta: Joan F//Benjami 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 , 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 Mònica, per la 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..).  
 Pel desenvolupament dels ministeris de :  Bona Llavor, l’Escola Dominical, la 
Coral. Pel Creixement de l’església.  
 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 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

30 de maig de 2015 

Número 1482 

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! 

… en l'amor fraternal, sigueu afectuosos els uns amb els 

altres; en el respecte mutu, sigueu deferents.  

Rm 12,10 



QUE NI LA VELLA NI LA NOVA POLÍTICA S’OBLIDI DE LA LLIBERTAT RELIGIOSA 

OPINIÓ | Ventijol suau | per Guillem Correa, pastor a Barcelona i 

secretari i general del CEC |  

El desplegament de la Llibertat Religiosa ha estat sempre l’assignatura 

pendent de la nostra democràcia. Mai hi ha hagut temps per ocupar-se 

del desplegament de la Llibertat Religiosa. Sempre hi ha hagut altres 

prioritats. Les urgències han estat sempre unes altres. Sigui per una, per 

una altra o per qualsevol altra raó, el cert és que aquesta democràcia 

no s’ha plantejat resoldre seriosament aquesta qüestió d’acord amb els 

directament afectats: les confessions minoritàries d’aquest país. La 

primera qüestió que s’ha de puntualitzar, fins i tot entre els seguidors i 

seguidores de les pròpies confessions, és la diferència entre llibertat 

d’expressió i llibertat religiosa. El que tenim entre nosaltres és llibertat 

d’expressió. És a dir: tenim dret de dir en veu alta tot el que vulguem dir, 

sempre que no sigui ofensiu. És perquè confonem aquests dos drets, 

llibertat d’expressió amb llibertat religiosa, que quan les enquestes 

pregunten si tenim llibertat religiosa la majoria de la gent contesta 

satisfactòriament. Però el que correspon a la Llibertat Religiosa és 

regular els drets col•lectius. La fe és sempre personal però la 

manifestació de la fe és, gairebé sempre, col•lectiva. És per aquesta raó 

que s’han de regular els drets col•lectius. Hi ha una tendència, en 

determinats sectors interessats, que pretén limitar la Llibertat Religiosa a 

drets personals i, d’aquesta manera, aspiren a regular els drets dels que 

no creuen. Els que no creuen no necessiten cap llei que els reguli 

precisament perquè no volen exercir el dret a creure. És com si jo ara 

demanés una llei que reguli el dret dels que no volen viatjar en avió o 

que reguli el dret dels que no volen anar a la platja a l’estiu. Tothom em 

contestaria: doncs que no ho facin. La conclusió lògica és la mateixa, o 

hauria de ser la mateixa, quan s’administra els mateixos drets en 

matèria de creences. Aclarit aquest punt, cal fer una crida als 

protagonistes de la nova i de la vella política d’aquest país perquè, ara 

 AGENDA  DIACONIA BONA LLAVOR  

Continuem amb el treball d’ajut, 

assistència i acompanyament que es 

realitzar des de Bona Llavor. Necessitem: 

Llaunes de sardines i tonnyina, formatgets 

i cola-cao. 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: 6-6 

Dies 5 i 6 de juny recollida rebost solidari 

Sabadell. Parleu amb l'Àngela. 

4-6 Últim dia del suport 

5-6 Conferencia Carod-Rovira. 

Redemptor a les 20h 

6-6 Rebost/ Recollida rebost solidari 

13-6 Concert coral. Redemptor a les 

19h 

14-6 Excursió ED 

21-6 Cloenda ED//Concert  de 

primavera 

20-6 Rebost 

23-6 Revetlla de Sant Joan 

28-6 Inici horari d’estiu La Pregunta de l’ED 

Resposta mes de maig: 
L’home que buscàvem era: 

NABUCODONOSOR 

QUE NI LA VELLA NI LA NOVA POLÍTICA S’OBLIDI DE LA LLIBERTAT RELIGIOSA 

ALTA 

El passat dimarts en Pere P va ser 
donat d’alta de l’hospital, continuant 
així la seva recuperació a casa. 
Preguem perquè el Senyor el guardi i 
l’acompanyi a ell i a la seva família. LECTURES BÍBLIQUES 

Reflexionem i llegim lentament el llibre de Miquees. 

Dll: Mi 5,12-15;Dm Mi 6,1-8; Dc: Mi 6,9-16; Dj: Mi 7,1-6;  

Dv: Mi 7,7-17; Ds Mi 7,18-20 

ANIVERSARI 

La veïna Església del Redemptor 
celebra el seu 60è aniversari. Els hi 
desitgem moltes felicitats i que el 
Senyor els continuï beneint i que 
continuïnt portant llum a la ciutat de 
Sabadell. 

que moltes qüestions es posen a revisió, el desplegament de la Llibertat 

Religiosa formi part de l’agenda política. Si no es fa, els de la vella política ens 

demostraran que no han après encara la lliçó. I els de la nova política ens 

demostraran que són tan vells com els que fins ara ens han governat.  


