
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   

13 de setembre//20 de setembre 
Diaca de torn: David R// Xavier N 
Torn de porta: Rubèn R//Àngela 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  

Des de el 28 de juny fins al 13 de setembre   
Culte: Diumenge 11h 
Dijous : Culte de pregària Vacances d’estiu 

Vacances d’estiu. Fins el setembre. 

Al·leluia:  

L’Estel:   

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  la Mercè 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 
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, Jordi V, per la Conxa, per la 
Teresa Q. 
 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,  per les 
persones que no poden expressar-se amb llibertat, pels refugiats i els qui viuen 
en situacions de guerra i violència. 
 Pels refugiats i les persones que viuen en països en guerra. 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per aquests que 
estem vivim com a congregació. 

Cultes Senyores 

Fins el mes de setembre 

ANIVERSARIS 
16 Jaime R 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

13 de setembre de 2015 

Número 1497 

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! 



Si no ho fas tu, per poc que sigui, qui ho farà? 

La imatge del nen Aylan Kurdi estès a una platja de Turquia, que van emetre les 
televisions el dia 2 de setembre i que tots vam poder veure, estaven presents en la 
retina i en el nostre cor quan el dia 3 vam  donar els aliments del  darrer dia del 
dispositiu d’alimentació infantil estiu 2015. 
Aquest dispositiu, que és un servei que la nostra Església a través de Bona Llavor 
Diaconia ha dut a terme per segon any amb altres dues entitats més a Sabadell, 
intenta suplir els àpats que tenen garantits durant el curs escolar els nens i nenes 
que gaudeixen del 100% de beca menjador i que a l’arribar el temps de les 
vacances, simplement, desapareix (en total més de 500 alumnes a la ciutat). 
A principis del mes d’agost, quan encara no érem del tot conscients del drama dels 
refugiats de les guerres i que exigiria un model d’ajuda diferent i nou; quan encara 
es plantejava la pobresa com la problemàtica més actual i urgent, es van produir 
dues declaracions que proposaven solucions i que sintetitzo a continuació:  
· Bill Gates (10 d’agost 2015): Cal un govern mundial per fer front a la crisi. 
· ONU – Ban Ki-moon, Secretari General. 6 agost 2015: L'objectiu en aquesta 

ocasió és que el progrés "no deixi ningú enrere". Eradicar l'extrema pobresa i la 
fam al món serà l '"objectiu número u" de l'agenda global de desenvolupament 
per als propers quinze anys ..... Entre els objectius figura aconseguir que en 
quinze anys tothom tingui accés a suficients aliments i s'hagi acabat amb la 
malnutrició o que tots els nens completin estudis primaris i secundaris... 

Ara, de sobte, aquests objectius ens mostren una mirada limitada, curta i parcial. 
Ara, a més de la pobresa, la humanitat ha de fer front a la crua realitat de les 
famílies que gaudien d’un benestar als seus països i que aquests han entrat en 
guerra o conflictes fa temps i ho han perdut tot i cerquen una nova vida als països 
occidentals arriscant la vida. El més greu de tot plegat és que els que emprenen 
aquest èxode són les elits, de Síria, Líbia, Afganistan i altres. Persones que poden 
pagar molts diners pels seus desplaçaments precaris, que tenen formació i 
gaudeixen de bona salut o són encara prou joves o se senten forts per iniciar una 
nova vida en altres llocs. Si ens preguntem qui  queda en aquells països: gent gran, 
els més pobres, els més febles, malalts, dependents dels qui se’n van a terres 
estranyes …  
De quina manera podem ajudar i en quina mesura? Ens agradaria que el nostre 
ajut fos efectiu i pràctic, però moltes vegades només podem pregar. Però tal com 
diu l’himne 64 del cançoner, Si tu no pregues qui pregarà? Afegiria: si tu no fas 
alguna cosa, encara que sigui poca, qui la farà? 
De vegades la Paraula de Déu ens pot semblar dura, però hi ha moments que ens 
convé deixar que actuï de revulsiu per recordar, als Estats, a les administracions, 
però també a cadascú, que estem obligats a ser generosos i a compartir el que 
tenim, en tots i cada moment de la nostra vida, per estrany que se’ns presenti i, 
sobre tot, a tenir una ment i un cor oberts i ben disposats a obeir-la. 
Is 3,13 El Senyor obre un procés; s'aixeca per acusar els pobles. 14 El Senyor ve a 
demanar comptes  

Àngela Raurell 

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  
Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i acompanyament de  
persones que ens necessiten. Pel rebost necessitem: Llaunes de sardines i tonyina, 
formatgets i cola-cao. Pel suport educatiu persones que puguin dedicar el seu temps. 
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: 19-9 

13-9 Assemblea 12,30h  

17-9 Culte de pregària 

19-9 Rebost 

20-9 Inauguració ED 

LECTURES BÍBLIQUES 
Déu, l’evidencia de la seva presencia 
sobrepassa totes les proves de la seva 
absència  
Dll: Gn 1,1 
Dm: Jn 1,12  
Dc: Sl 34,19 ; 
Dj: Rm 14,11-12;  
Dv: Col 1,16-17  
Dss: Sl 53,1 

 INICI ACTIVITATS 

Les trobades del dijous s’iniciaran el 17 
de setembre. 
El diumenge 27 de setembre 
reprendrem els assajos de la coral.  

Diumenge vinent començarem el nostre 
horari normal i iniciarem el nous curs 
2015-2016 de l’Escola Dominical, 
Senyor que el Senyor us ha beneit i 
retorneu amb la força i l’energia 
necessària per continuar treballant en 
la nostra missió.  Recordeu enviar les 
fotos d’aquest estiu allà on heu estat 
presents. Gràcies!!! 

VACANCES 

als ancians i als caps del poble: «Vosaltres heu devastat la meva vinya, ompliu les 
vostres cases amb allò que heu robat als pobres. 15 Amb quin dret tritureu el meu 
poble i esmicoleu els indefensos? Us ho pregunto jo, el Senyor, el sobirà de l'univers.»  
Fets 10, 34 Vau compartir els sofriments dels presos i vau acceptar amb goig que us 
espoliessin dels vostres béns, sabent que posseïu altres béns millors, que duren per 
sempre. 35 Per tant, no perdeu la vostra valentia, ja que per ella rebreu una gran 
recompensa. 
2 Corintis 9,9 Tal com diu l'Escriptura: Ho ha repartit, ho ha donat als pobres; la seva 
bondat dura per sempre. 10 El qui proveeix el sembrador de gra per a la sembra i 
dóna pa per a menjar, també us proveirà abundosament de llavor i farà créixer els 
fruits de la vostra bondat. 11 Déu us enriquirà en tot perquè sigueu del tot generosos; 
així, en virtut de la nostra intervenció, molts li donaran gràcies. 12 En efecte, aquest 
servei d'ajuda no tan sols satisfarà les necessitats dels qui pertanyen al poble sant, sinó 
que també serà una font abundant d'accions de gràcies a Déu.  


