
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   

28 de febrer//6 de març 
Diaca de torn: Myriam R//Francesc A 
Torn de porta: Joan F//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:  

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, per L’Emilia mare de l’Elisabet B, per en Ramon C, per la 

Gina, pel tiet de Dani Prz,  per la filla de la Conxa, per la Filomena. 

 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, les 

senyores, els joves. Pel Creixement de l’església. Per la reunió de febrer. 

 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. 

 Per cada nou dia 

Cultes Senyores 

Diumenge a les 20h 

ANIVERSARIS 
1-3 Helene R M 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

28 de febrer de 2016 

Número 1521 

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! 

1Co 4,20 



CONCEPTES FONAMENTALS SOBRE  EL RESSORGIMENT DE L’ESPIRITUALITAT    

1.- L’espiritualitat és una capacitat humana universal (la trobem en totes les 

cultures i èpoques) i innata.   

2.- Té a veure amb la capacitat de transcendir (anar més enllà d’un mateix). Té 

una dimensió exterior (orientar-nos als altres amb sentiments d’estimació), una 

interior (assolir un jo integrat, madurar...) i una darrera que anomenen de 

profunditat (que ens orienta a Déu).   

3.- L’espiritualitat és el resultat de l’empremta de Déu en la nostra realitat 

existencial. Hem estat creats a la seva imatge.    

4.- L’espiritualitat es viu en una realitat històrica, social i cultural concreta. Això 

explica que al llarg del temps s’hagi viscut de forma diferencial.   

5.- En la premodernitat (temps previ al pensament científic) l’espiritualitat o 

religiositat ho abastava tot.      

6.- En la modernitat (idees racionalistes, empirisme, desenvolupament de la 

ciència i la tecnologia...) les idees sobre un món sobrenatural, Déu... entren en 

crisi ja que l’home pot explicar les coses des de les lleis de la natura que va 

descobrint.   

7.- Des del segle passat es viu el desencant vers el progrés tècnic i el 

desenvolupament social i econòmic (la ciència i la tecnologia ha millorat la 

vida en molts aspectes, però la condició moral de l’home és la mateixa: crisis 

econòmiques, guerres, desigualtats, corrupció...) i la crítica que abans s’havia 

dirigit a la religió ara es focalitza en el “sistema” que la pròpia modernitat ha 

creat (moviments del 15 M, partits polítics emergents...). Som a la 

postmodernitat.   

8.- Ara bé, l’home continua sense trobar resposta a les seves preguntes de 

sentit i descartada la religió institucional i decebut de la modernitat cerca de 

nou l’espiritualitat, però fora de les estructures religioses històriques. És 

l’espiritualitat laica.   

9.- L’espiritualitat laica té els seus propis rituals (cerimònies civils), transita per 

camins estètics (música, dansa...) i ecològics, s’endinsa en l’esoterisme, 

l’orientalisme, el compromís social...; però sense Déu.   

10.- Els creients en particular i l’església en general hem de prendre 

consciència que som en una societat més espiritual que religiosa i que això ens 

ha de fer pensar en quines són les millors formes d’apropament a les persones 

amb les quals volem compartir la nostra fe.    

11.- En lloc d’un discurs teòric, doctrinal, idèntic per tothom...; cal situar-se en 

la realitat vital de les persones (acollir, escoltar, comprendre, atendre les seves 

necessitats, acompanyar...).   

 AGENDA  

LECTURES BÍBLIQUES Per aquesta setmana 

La pregunta de l’ED 

Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i 
acompanyament de  persones que ens necessiten. Pel rebost : Llaunes 
de sardines, formatge en porcions capsa o bossa, xocolata en pols  i 
oli de girasol, i brou per completar els lots. 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: 5-3 

5-3 Rebost// CET “Pastoral al final de la 

vida” EEB Badalona. 

12-3 Jornada d’ordre i neteja 

20-3  Culte de la tarda amb la participació 

d’en David Oliver. 

 22-3 Culte Unit a l'Església de 

Castellarnau a les 19,30 

27-3 Culte  a les 11h 

RESPOSTA MES DE FEBRER 
Busquem un home: JEFTE 
 
 
PREGUNTA MES DE MARÇ 
Hem de trobar un arbre 
Pista 1: Abundava molt, tant a Israel 
coma nacions veïnes. Es menjaven els 
seus fruits. 

Tota la informació i 
detalls de formació 
que ha arribat.  

El llibre d’Eclesiestès o Cohèlet, ens mostra pautes de 

creixement. 

Dll - En la necessitat agradar al Senyor. 2,24-26 

Dm– Gaudir de les coses de cada dia. 3,22 

Dc– Ull no et precipitis. 7,8-9  

Dj– Reconèixer l'autoritat. 8,5-6 

Dv– Busca la plenitud de l’esperit. 9,7-10 

Dss– Recorda. Obediència i temor de Déu.12,12-14 

12.- Cal desfer les idees preconcebudes que tenen de nosaltres i explicar que ser 

cristià no és practicar una religió, sinó practicar l’evangeli, seguir Jesús.   

13- Hem d’evitat trametre imatges culturalment distorsionades de Déu que 

difícilment poden ser assumides per la mentalitat postmoderna.   

14.- Cal exemplificar valors cristians fet que comporta viure l’esperit de les 

benaurances (humilitat, senzillesa, compassió...), el fruit de l’Esperit Sant (goig, 

paciència, bondat, fidelitat, autocontrol...) i els valors del Regne de Déu (amor, 

justícia, pau, perdó...).    

Sabadell, 14 i 21 de febrer de 2016 


