
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   

7 de juny//14 de juny 
Diaca de torn: Xavier N//Àngela R 
Torn de porta: Benjami G//Ruben R 

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 

ANIVERSARIS 
7 Roc O// 13 Andreu E C 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

7 de juny de 2015 

Número 1483 

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! 

Fets 10,34-35 



DÉU NO FA EXCEPCIÓ DE PERSONES Les dones de la Bíblia         Raquel Reginaldo 

Estava meditant amb aquest tema, i he recordat el que diu, tan en l’Antic 

Testament, com en el Nou Testament: “Perquè el Senyor Etern, el vostre Déu, és 

Déu de déus i Senyor de Senyors; Déu gran, poderós i terrible, que no fa 
accepció de persones” Deuteronomi 10:17. “Llavors Pere va parlar així: “Ara 

veig de debò que Déu no fa excepció de persones” Fets 10:34 i vaig arribar a 

la conclusió de que Déu no fa distinció de persones, ni per raça, condició 

social, color, ni per sexe. Sempre m’havien dit que la Bíblia menys tenia a les 

dones. Mirant-ho bé, m’adono que aixó és cosa dels humans, no de Déu ni del 

Senyor Jesús. Com he arribat a pensar axis? Doncs repassant la Bíblia, aquí va 

una mostra de les que recordo: 

Rahab, va tenir fe i va contribuir a que el pobla d’Israel conquerís Jericó. Josué 

2:1-6, 6:17:25, Déu podia haver triat un home, o a ningú: ell es poderós. 
Dèbora, la profetessa, feia de jutge a Israel. Déu li va donar instruccions que 

digues a Barac que anés a derrotar l’exèrcit del rei de Canaan. Barac no hi va 

voler anar si no l’acompanyava Dèbora. Va ser la primera jutgessa i la primera 

dona d’anar a una guerra i guanyar-la. Jutges 4:4-9. Ester: Va ser la que com 

a reina en temps del rei Assuer, impedís que el poble d’Israel fos exterminat a 

mans d’Aman, l’enemic del seu poble. Ester 1:1 a 10:3.  

Rut, la moabita, es va convertir al Senyor, va arribar a ser una avantpassada 

del rei David i per tan de Crist. Rut 1:1 a 4:22 

Aquestes son les més conegudes, de l’Antic Testament, n’hi ha més però 

faltaria espai. I al Nou Testament? Igual: Trobem que Jesús es rodejava tan 

d’homes com de dones, no feia distinció. Per exemple Lluc 8:1-3.  Les primeres 

que van assabentar-se de la resurrecció van ser les dones: Lluc 24:4-10. I les 

primeres a qui se’ls va aparèixer, també: Joan 20:11-18. I Mateu 28:5-10. Va 

tenir una llarga conversa amb la Samaritana, quan els homes no parlaven mai 

amb una dona i menys una Samaritana: Joan 4:7-30. 

També en el llibre dels Fets trobem a Priscil·la (o Prisca) i Aquila. Fixeu-vos que 

apart del primer cop que els mencionen, que diu: hi havia un home anomenat 

Aquila i la seva muller Priscil·la: Fets 18:2. A tot arreu que se’ls anomena, 

primer diu Priscil·la i desprès Aquila: Fets 18:18 18:26, Romans 16:3, 2 
Timoteu 4:19. I donat els costums de l’època, que la primacia era per l’home, 

fa suposar que sigui socialment o encara més per la seva activitat en l’església 

portant l’Evangeli, Priscil·la era considerada superior. També trobem a Lidia, a 

 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: 

20-6 

13-6 Concert coral. Redemptor a les 

19h 

14-6 Excursió ED 

15-6 Seminari: Procés de Mediació per 

Jaume Triginé de 10,15 a 13,15. 1eebs 

21-6 Cloenda ED//Concert  de 

primavera 

20-6 Rebost 

23-6 Revetlla de Sant Joan 

28-6 Inici horari d’estiu 

CONCURS ED 

Classificació final concurs ED 

Família Orengo 46 

Roc Orengo 36 

Joan O 36 

Paco Romero 34 

DÉU NO FA EXCEPCIÓ DE PERSONES Les dones de la Bíblia         Raquel Reginaldo 

LECTURES BÍBLIQUES 

El que hi ha en el teu cor defineix l’atmosfera que crees al teu voltant. 

Dll: 1Cr16,31;Dm Sl 30,11 Dc: Pr 15,13; Dj: Ef 5,19;  

Dv: Sl 89,15; Ds Sl 47,2 

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. 

la riba del riu només i havia dones, que es reunien per pregar. Pau, Lluc i 

Timoteu, si van asseure a parlar amb elles de l’Evangeli. Lidia es va convertir, 

amb tota la seva família, els va hostejar a casa seva i a més sembla que l’església 

si reunia: Fets 16:13-15 

Conclusió que n’he tret: Déu no fa distinció. Malauradament els homes no pensen 

igual i d’aquí venen racismes, intoleràncies, i la discriminació i violència de 

gènere. Si tothom fes cas a Déu i la seva paraula... el mon seria un oasis de pau. 


