
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   

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 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  i Roser, Miriam S (Lleida),  la Maria Cs, Andreu M, Marta 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: persones grans, joves, infants. Per 

tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.  

 Pels ministeris i el servei a la comunitat i a la ciutat.  

 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. 

 Per cada nou dia 

Cultes Senyores 

Diumenge 20h 

Francesc A: 609475704; Eva Ll 679124234;Albert M  657601050 

Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

23 d’abril//30 d’abril 
Diaca de torn: Miriam R //Eva LL 
Torn de porta: Rubén R//Joan F 

ANIVERSARIS 
26 Maria C 28 M.Lluisa M 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

23 d’abril de 2017 

Número 1580 

CIF R5800437E, 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! 

El meu Déu és el penyal on 

m'emparo, l'escut i la força que em 

salva, el meu refugi i el meu 

baluard, el defensor que m'allibera 

dels tirans.  2 Sa 22:3 



BLANDINA  (c.162-177). Carles Raurell 

Nombrosos son els màrtirs de la nostra fe durant el segon segle. Fa unes 
setmanes vam parlar d’Ignasi, com ara podríem parlar de Policarp i de Justí 
Pastor i altres que van sofrir tota mena de turments per part dels 
emperadors romans, però sobresurt al mig de tots ells el nom d’aquesta 
noia, gairebé una nena, Blandina, del grup dels màrtirs de Lió, exemple de 
que la fe amb Crist pot fer suportar els més terribles suplicis. 
Quan repassava la història d’aquesta nena vaig pensar en quines terribles 
atrocitats van suportar aquells primers cristians per defensar la seva fe, 
mentre per la televisió anunciaven l’atac terrorista contra les esglésies coptes 
a l’Egipte i vaig pensar que poc havien canviat les coses en segons quines 
parts del nostre mon !! 
La història de Blandina ens ha arribat a través de testimonis oculars. La va 
deixar per escrit Eusebi de Cesarea a la seva Història eclesiàstica. Blandina 
formava part del grup de cristians que es reunien a la ciutat de Lió a la 
Gàl·lia (ara França), era una noia esclava d’uns 15 anys, que probablement 
procedia de l’orient d’Europa i que juntament amb els seus companys de fe 
va ser detinguda i torturada a les persecucions de l’any 177. La mestressa 
de la casa on servia Blandina tenia por de que el seu petit cos no pogués 
suportar les fuetejades dels botxins i no tingués força de confessar la seva fe 
cristiana, però ella va mostrar tant coratge i valentia que els seus opressors 
després d’hores de turmentar-la amb tota mena de suplicis, es van donar 
per vençuts i la van deixar estar. Tenia tantes ferides i tant greus en tot el 
seu cos maltractat, que els seus malfactors no entenien com encara podia 
mantenir-se en vida. Ella deia amb la innocència de la joventut: “Jo soc 
cristiana, entre nosaltres no ens fem cap mal”. 
Dies més tard, Blandina, va ser portada al circ per ser devorada per les 
feres. Allí suspesa d’un pal i lligada amb cordes pregava amb molt de 
fervor al Déu de la vida  i les feres no la van ni tocar. La van tornar a portar 
a la presó reservant-la per a un altre combat. Els seus germans en la fe que 
degut a les terribles tortures que els sotmetien, poc a poc anaven passant a 
la presència del Pare, veien en ella una noia feble i vulnerable però 
revestida de la força invencible de Jesucrist i que els donava ànims per 
resistir. 
La segona vegada que la van portar a les feres, anava acompanyada de 
Pont, un jove germà cristià. Cada dia havien portat Pont a veure aquell 
lamentable espectacle per forçar-lo a abjurar de la seva fe veient les 
atrocitats comeses als seus germans. Volien que adoressin als seus ídols i a 
l’emperador però com que ells es mantenien ferms en la seva fe i amb una 
constància invencible, el poble es va enfurismar contra ells i no van tenir 

 AGENDA  
La pregunta de l’ED 

Pensem i meditem sobre el servei 
Dll: Mt 6,24 
Dm: Mt 20,27-28 
Dc: Dt 6,13 
Dj: Rm 6,18-19 
Dv: Jn 12,26 
Ds: Ap 22,1-5  

Continuem des de Bona Llavor treballant en el servei a les persones. Ens 
sentim agraïts per la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració, 
però si TENS UN PARELL D’HORES A LA SETMANA PER COMPARTIR, 
parla amb l'Àngela o La M Antònia. S’apropa el dia del llibre i el dia 22 
posarem paradeta. Agrairem la vostra aportació de llibres infantils de 

segona mà o nous. Propera distribució: 6-5-17 

1-5 Excursió Unida 
1 al 7 del 5 setmana de portes obertes, 
PROGRAMA AL TAULELL 
5-5 Conferència Dr Bandrés L’ 
ENVELLIMENT, REPTE PER UNA NOVA 
SOLIDARITAT 
5 i 6 del5 Campanya rebost solidari 
6-5 Rebost/ Campanya 
7-5 ED Débora Rodríguez ,entitat el FAR 
13-5 Excursió Vilafranca 
20-5 Rebost/Concert benèfic Betty Anka 
1eebs, 20h 

PREGUNTA MES D’ABRIL 
BUSQUEM UNS VERSETS 

Pista 4: Eren per preparar olis per la 
unció santa. 
Pista 3: Deu va dir a un dels líders més 
rellevants que és proveís d’aquests 
ingredients. 
Pista 2: Aquests ingredients els utilitzaven 
per fer perfums i olis aromàtics. 
Pista1: Parlen d’uns ingredients. Es troben a 
un dels dos primers llibres de la Bíblia 

LECTURES BÍBLIQUES 

cap mena de compassió. Entremig de tanta maldat i sofriment el jove Pont va 
lliurar el seu esperit al Senyor. 
El text d’Eusebi continua: “la benaventurada Blandina, doncs, va quedar la 
darrera, com una mare noble, que després d’animar als seus fills al combat, es 
disposa a unir-se amb ells de manera joiosa [...] després d’haver sofert els 
assots, de ser exposada a les bèsties, de ser cremada amb ferro roent, la van 
tancar dins d’una xarxa i presentada un toro, la va fer voleiar moltes vegades, 
però Blandina parlava amb Jesús i no sentia els turments. Al final, van degollar 
a la víctima innocent i els mateixos pagans van confessar que mai havien vist a 
una dona patir tant ni amb tanta heroica constància”. 

Dm 2  19h Formació per la ciutadania 
Centre Cívic Ca n’Oriac 
Dc 3  19h Espai públic , laïcitat i diversitat 
religiosa . Casal Pere Quart 
Dj 4 19h Projecció Documental Biblioteca 
Vapor Badia 
Dv 5 19h L’envelliment, repte per una nova 
solidaritat. 1eebs  

 VIII PORTES OBERTES 


