
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   

8 de novembre//15 de novembre 
Diaca de torn: Àngela R//Myriam R 
Torn de porta: Rubèn R//Joan F 

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:  

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 Marcelina,  la Isabel i el José ; pel Pere P, pel Gori, per la Fina 
germana de l’Amelia, per la Mònica, pel Jordi V,  per la Teresa Q, l’Olga P, per 
L’Emilia mare de l’Elisabet B, Marta Carb 
 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.  
 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 les persones que viuen 
en situacions de guerra i violència. 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per 
aquests que estem vivim com a congregació. 

Cultes Senyores 

Diumenge a les 20h 

ANIVERSARIS 
9 Maria G, 11 Núria P,  

14 Marta P i V 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

8 de novembre de 2015 

Número 1505 

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! 

 I l'esperança no falla, perquè 
l'amor que Déu ens té omple 
a vessar els nostres cors per 
l'Esperit Sant que ens ha 

donat.  

Rm 5,5 



LA VISIÓ DE DÉU PER A LA SEVA ESGLÉSIA John Stott 

Avui publiquem el primer d’uns devocionals curts escrits per 
en John Stott,  que ens ha aportat l’Andreu E i M, i que 
estic segura que ens poden fer reflexionar. 
      “Tots eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols i a viure en 

comunió fraterna, a partir el pa i a assistir a les pregàries.” Fets 2:42 

L'Església és al centre del propòsit de Déu. Aquest propòsit no consisteix en salvar 

a individus i perpetuar-los en la solitud, sinó més aviat a cridar a un poble per a 

ell i construir la seva Església. La raó per la qual estem compromesos amb 

l'Església és que ell ho està. A més, tots estem interessats en la seva renovació. En 

molts llocs del món l'Església eixampla ràpidament, però amb freqüència aquest 

creixement es produeix sense profunditat. Es veu molta superficialitat per tots 

costats. Necessitem recuperar la visió bíblica d'una Església renovada. 

Com és la visió que Déu té per a la seva Església? Lluc ens ho diu. Després de 

descriure el que va passar el dia de Pentecosta, i de presentar una explicació del 

succeït per mitjà del sermó “cristocèntric” que va donar Pere, Lluc passa a 

assenyalar l'efecte de Pentecosta, donant-nos una bella figura de l'Església a 

Jerusalem, plena de l'Esperit. Per descomptat, aquest no va ser el dia en què va 

néixer l'Església. És incorrecte determinar la Pentecosta com a dia de l'aniversari 

de l'Església. Ella, com a poble de Déu, pot rastrejar la seva història cap al passat 

uns quatre mil anys enrere, fins a Abraham. El que va ocórrer durant la Pentecosta 

va ser que el romanent del poble de Déu es va convertir en el cos de Crist ple de 

l'Esperit. 

Quines són, llavors, les marques característiques d'una Església viva? Per 

respondre a aquesta pregunta hem de retrocedir fins a aquells dies i donar una 

mirada fresca a la primera església a Jerusalem. Alhora, és imprescindible que 

siguem realistes . Tenim la tendència a ser romàntics respecte a l'Església 

primitiva. La mirem a través de lents tenyides. Parlem d'ella en murmuris, com si 

no tingués defectes. D'aquesta manera perdem de vista les rivalitats, les 

hipocresies, les immoralitats, i les heretgies que van afligir a l'Església primitiva tal 

com ho fan avui. 

Així i tot, hi ha una cosa certa: L'Església primitiva, malgrat tot els seus excessos i 

les seves errades, va ser mobilitzada per l'Esperit Sant d'una manera profunda i 

radical. 

De manera que tornem a la nostra pregunta: Com era l'Església al segle I? 

Quines evidències mostrava de la presència i el poder de l'Esperit Sant? Si podem 

respondre a aquestes preguntes, estarem encaminats a descobrir els senyals d'una 

Església viva al segle XXI. 

 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: 21-11 

LECTURES BÍBLIQUES 

La pregunta de l’ED 

Ja tenim a la vostra disposició un bon 
sortit de calendaris pel proper any. 
Feu les comandes a la Dorcas. 

CALENDARIS 

FORMACIÓ 
CENTRE D’ESTUDIS JOAN VALLÉS curs 
intensiu d’atenció a les persones en risc 
social, 21-11 i 12-12 de 10 a 19h a 
CECMAVI BCN 
28 -11  de  1 0  a  13 ,30CET – 
Contemporanis:  Història Bàsica del 
protestantisme S. XIX-XX, per Josep 
Lluís Carod Rovira Lloc: EEB de 
Badalona, inscripció per correu 

14-11 Casal Pere Quart, XVI Trobada 

interreligiosa a les  18h. 

15-11 Dia de la MÚSICA 

20-11 Acte del Nou Hospital Evangèlic 

21-11 Rebost 

27-28 del 11 GRAN RECAPTA 

(VOLUNTARIS) 

28-11 CET a Badalona. Història Bàsica del 

protestantisme per Josep Lluís Carod Rovira 

Us animem a participar i ho podeu fer  la 
manera que us sembli més convenient. És 
molt enriquidor, provar-ho val la pena!!! 

Pregunta mes de novembre 
Busquem un carrer 

Pista 2: D'aquest aliment en donaven a 
un profeta per ordre del rei. 
Pista 1: Hi anaven a buscar l’aliment 
més bàsic 

Expectatives: Les circumstàncies de la teva vida canviaran cada vegada que 
decideixis utilitzar la teva fe. 

Dll: Sl 42,11; Dm: Sl 62,5; Dc: Pr 23,18 ; Dj: Mc 11,23-24;  
Dv: He 11,6 ; Ds: Sl 143,8 

XVI Trobada interreligiosa de SBD: 
L’acolliment dels qui fugen de la fam i 
la guerra, ponents Miquel Pajares i 
Josep Escartin. Casal Pere Quart a les 
18h.  
EL NOU HOSPITAL EVANGÈLIC: El 
proper dia 20 de novembre, acte 
especial per parlar del passat, el 
present i el futur de l'hospital, alhora 
que es farà un homenatge al Dr 
Urrutia. Lloc passatge Gaiolà , 19 BCN 
hora a les 19,30 
Al taulell d’anuncis, tota la informació 
completa de les activitats. 

INFORMACIONS 


