
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 novembre //20 de novembre 
Diaca de torn: Francesc A//David R 
Torn de porta: Rubèn R//Joan F 

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, la Rosa,  l’Artur,  

l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà,  la Raquel, la Rosa cunyada de la Lydia 

G,  la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina,  la Isabel i el José; el Gori i la Feli,  la Mònica, la Teresa 

Q, la Gina, Paco R , Miriam S (Lleida), el Mario LL, la Maria (àvia d’en Joan ). 

 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;  

ANIVERSARIS 

14 Marta P V 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

13 de novembre de 2016 

Número 1558 

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  

Rm 5,1 



Viatge del Papa a Suècia OPINIÓ | Ventijol suau | per Guillem Correa, 

pastor a Barcelona i secretari general del CEC 

El 31 d’0ctubre de l’any 1517 Martí Luter va clavar a la porta de l’Església 
de la ciutat de Wittenberg, Alemanya, un document amb 95 tesis o 
propostes per obrir un debat acadèmic sobre la venda d’indulgències en el 
seu país. 
Luter considerava que l’enviat papal Johann Tetzel utilitzava males arts en 
els seus sermons per aconseguir vendre indulgències. 
A aquesta postura inicial hi va seguir el fet que diverses doctrines, com pot 
ser la infal·libilitat del Papa o la infal·libilitat del Concili, fossin  
qüestionades. 
Aquests plantejaments i d’altres van propiciar que el 3 de gener de l’any 
1521 es promulgués la butlla papal “Decet Romanus Pontifex” en la que 
Martí Luter era excomunicat. 
El 26 d’abril d’aquell mateix any, Martí Luter sortia de la Dieta, (Parlament 
de notables) celebrada en presència de l’Emperador a la ciutat de Worms, 
on es va negar a retractar-se de la seva teologia i dels seus escrits, tot 
sabent el que l’esperava. 
Pocs dies després, la Dieta va dictaminar prohibir els ensenyaments de 
Martí Luter i perseguir-lo a ell i als seus seguidors. 
El 31 d’octubre de l’any 2016 el Bisbe Munib Yunan, President de la 
Federació Luterana Mundial, i el Papa Francesc, màxim representant de 
l’Església Catòlica, signen un document que comença dient: “Amb aquesta 
Declaració Conjunta, expressen gratitud joiosa a Déu per aquest moment 
de pregària en comú a la Catedral (Luterana) de Lund (Suècia)…” 
El document acaba dient “Exhortem totes les comunitats i parròquies 
Luteranes i Catòliques … en comptes dels conflictes del passat (de cercar) el 
do de Déu de la unitat”. 
Tot un canvi del paradigma històric. 
Aquest encontre entre el Papa Francesc i aquella part del protestantisme 
que representen els Luterans (tots els Protestants som Reformats però no tots 
els Reformats som Luterans. A més dels Luterans, les principals famílies 
protestants al món són: els Metodistes, els Presbiterians, els Baptistes, els 
Anglicans o les Assemblees de Déu -entre molts altres-) aporta, com a  
mínim, dos símbols molt importants: 
Primer, els cristians no hem d’estar d’acord per considerar-nos germans els 
uns dels altres. 
Segon, tampoc no ens cal una unitat orgànica per expressar la nostra 
fraternitat. 
Com diu el lema de la Reforma: la Reforma sempre reformant-se. 

LECTURES BÍBLIQUES  
Recordem i valorem la gran quantitat de 

benediccions que ens aporta ser pacients. 

Dilluns: Mt (Mateu) 18,23-35 

Dimarts: 1Pe (Pere) 3,8-20 

Dimecres: Col (Colossencs) 3,5-12 

Dijous: 1Tm (Timoteu) 6,3-12 

Divendres: Jm (Jaume) 5,7-11 

Dissabte: Rm (Romans) 15,1-6 

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: 26-

CATECÚMENS 

PREGUNTA MES DE 

NOVEMBRE 

Busquem un home 

que volem saber en quin passatge de 

la Bíblia surt. (llibre, capítol i verset) 

Pista 2: En una batalla va desafiar 

Israel. No era pas Goliat. 

Pista 1: La bíblia no diu el seu nom, el 
descriu. Era molt alt i tenia una 
anomalia a mans i peus. 
Animeu-vos a participar, encara que 
no sigui tant fàcil. 

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

 

La pregunta de l’ED 

18-11 XVII Trobada interreligiosa de 

Sabadell, 18,30 Casal Pere Quart 

19-11 Assemblea administrativa UEBC. 

20-11 Conferència ED president UEBE 11h. 

Participació de Betty Anka en el culte a les 18H 

25-26 Recollida Gran recapte (Voluntaris) 

26-11 Rebost/Conferències UMMBE a 

Lleida. (Miriam R) 

3-12 Concert Coral Al·leluia Rubí. 

 
Encara hi ets 

a temps per 

col· laborar  

parla amb la 

Marta S. 

OPINIÓ | Ventijol suau | per Guillem Correa, 

pastor a Barcelona i secretari general del CEC 

CALENDARIS LLIBRES CD 

Prepara pel nou any  el calendari o 

l’agenda que més adapti a les teves 

necessitats i a les de la teva família. A la 

Bookstore Church la Dorcas et pot ajudar. 


