
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   

30 d’octubre// 6 de novembre 
Diaca de torn: Àngela R//Myriam R 
Torn de porta: Joan F//Benjamí G 

Bona Llavor 

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 

Suport educatiu: Inici 6-10-16  

Diumenge: Escola Dominical 11h 
                  Culte d’adoració 18h  
Dijous:       Culte d’oració. 20h 

Dijous a les 18h 

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 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 Gori i la Feli, per la 

Mònica, per la Teresa Q, per la Gina,  pel Paco R ,  pel pare de l’Anna M, Miriam S. 

 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 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 les persones que viuen la destrucció i la pèrdua, on la força de la natura  ha actuat 

produint destrucció i dolor.  

  Per cada nou dia 

Cultes Senyores 

Diumenge 20h 

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;  

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

30 d’octubre de 2016 

Número 1556 

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! 

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806  

Romans 5,5 



La  FEREDE, compleix 60 anys. 

Guillem Correa, pastor a 

Barcelona i secretari general 

del CEC  

Tota una fita en la nostra història i tota una alegria per a tots nosaltres que 

hem estat testimonis actius i afectats per aquesta trajectòria compartida. 

En l’acte de celebració el Secretari Executiu de la FEREDE, el senyor Mariano 

Blázquez, ens va recordar els tres temps en els que podem rememorar 

aquest període de la nostra història. 

Aquests 60 anys els va dividir, encertadament, en tres períodes de 20 anys. 

El primer temps va ser, el de la Comissió de Defensa. Els protestants ens 

havíem d’unir per defensar -nos del règim franquista. 

El segons temps va ser, el de la Institucionalització. La transformació de la 

Comissió de Defensa en l’actual Federació. Tot un signe de progrés cara 

endins i cara enfora. 

El tercer temps va ser, el de la democratització. Democratitzar les institucions 

i les administracions a fi de poder aconseguir la seva neutralitat, que no vol 

dir inactivitat, davant de totes les confessions. 

Aquesta encertada anàlisi ens porta a preguntar-nos pel nostre futur: com 

volem que siguin els pròxims 20 anys? 

Aquesta seria una pregunta honesta i necessària. 

Però, segurament, una millor formulació de la pregunta ens portaria a una 

situació de neguit: com esperem que siguin els pròxims 20 anys? 

I aquí es troba, precisament, la clau de volta de la Llibertat Religiosa per a 

les generacions presents i per a les futures generacions. 

Si en tots els anys de democràcia que portem a l’esquena no han estat 

capaços (els que manen) de situar les confessions religioses a nivell 

d’igualtat, ni amb la Confessió Majoritària ni amb els privilegis de la societat 

civil organitzada, ens podem tornar a interrogar per preguntar-nos ara: és 

que hi ha alguna escletxa que ens faci pensar que en el futur ens anirà 

millor? 

I si aquesta és la trista conclusió, a la que majoritàriament arribarem, 

encara ens queda una darrera pregunta: què hauríem de fer per capgirar la 

situació? 

                                                                                                                   Millor pensem-hi plegats. 

4 i 5-11 Cimera de lideratge 

12-11 Rebost/Acte de reconeixement a 

Terrassa 

26-11 Rebost/Conferències UMMBE a 

Lleida. 

LECTURES BÍBLIQUES  

Als Colossencs de Sabadell 

Dilluns: Tenim un objectiu; 1,9-11 

Dimarts: La saviesa només del Crist; 2,1-15 

Dimecres: Sí al que és important; 2,16-13 

Dijous: Tenim una nova ètica; 3,1-11 

Divendres: Preguem els uns pels 

altres; 4,2-6 

Dissabte: Recordem als germans; 4,7-15 

No oblidis prendre les vitamines diàries!!! 

 AGENDA  

Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i 
acompanyament de  persones que ens necessiten. Gràcies per la 
vostra col·laboració, recolzament i suport en oració. TENS UN 
PARELL D’HORES A LA SETMANA PER COMPARTIR? El mes de 
setembre començarem a  treballar amb l’equip de suport, 
necessitem persones joves o grans que vulguin col·laborar en 
aquest ministeri d’ajut i acompanyament als nens i nenes que 

venen. Parleu amb l'Àngela o La M Antònia. Propera distribució: 12-11 

La pregunta de l’ED 

PREGUNTA MES D’OCTUBRE 
Busquem un home jove 

Pista 4: Les dones de la seva família 

són conegudes pels seus noms i 

fidelitat 

Pista 3: Acompanya i suplia aquest líder 
quan li demanava. Es el destinatari de 
dues cartes. 
Pista 2: Col·laborador d’un líder de 
l’església. 

Pista 1: Era fidel al Senyor des de petit. 
Diuen que és fàcil. Animeu-vos! 

CATECÚMENS 

Properament in ic iarem c lasses  
Catecumenals, per les persones que 
desitgin batejar-se. Els interessats en 
assistir que parlin amb el Pastor. 

El dia 12 de novembre, a les 17h, 
tindrà lloc, a l'església de la Nativitat 
de Terrassa, un acte de reconeixement 
a la nostra germana M. Luisa Hidalgo 
per la seva tasca missionera, i la 
inauguració de l'exposició dels seus 
records missioners al Iemen.  L'acte 
clourà amb un aperitiu.  

ACTE DE RECONEIXAMENT 

Per col·laborar  

parla amb la 

Marta S. 


