
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: Fins l’octubre  

Diumenge: Culte d’adoració 11h 
Escola dominical: Fins el setembre 
Dijous: Culte d’oració. Fins el setembre 

Vacances d’estiu.  

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, per la seva família,   la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina,  la Isabel i el José; el Gori i la 

Feli,  la Teresa Q, la Gina,  Miriam S (Lleida),  la Maria Cs,  Paco R, Myriam R. 

 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 que han sofert una pèrdua. 

  Pels ministeris i el servei a la comunitat i a la ciutat. Especialment per tots aquells que reiniciarem 

al setembre. 

  Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli,  per les persones que no poden 

expressar-se amb llibertat.   

 Per les persones que viuen l’horror del terror i de la barbàrie a  qualsevol lloc. 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 i l’oportunitat de gaudir i compartir l’amor que Déu ens dona.  

Cultes Senyores 

Diumenge 20h 

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

Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

27 d’agost// 3 de setembre 
Diaca de torn:  Eva LL //Myriam R 
Torn de porta: Lliure disposició 

HORARI D’ESTIU CULTE 11h 

Del  25 de juny al 10 de setembre  

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

27 d’agost de 2017 

Número 1596 

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! 

2 Tm 1,7 



I ara, Senyor, què puc fer? 
Àngela R 

La violència, i més quan se sent i s’experimenta de prop, té el poder de 

treure el pitjor de cadascú i permet aflorar aquelles emocions negatives que 

en cap altre cas, els qui volem que regni la bondat i la justícia dins d’un món 

en pau, deixaríem que sortissin a la llum sinó que les neutralitzaríem, 

convençuts que no han de formar part de nosaltres. 

La percepció d’ira i odi extrems, ens endinsa en la foscor i el brot de la 

revenja pot començar a germinar i és difícil d’evitar per l’ésser humà. Tot i 

aquesta realitat, la reacció que ha tingut la nostra societat davant del recent 

atac terrorista a casa nostra: ajudant, emetent missatges conciliadors, 

valents, reflexius, evidencia que la possibilitat d’accedir al bé i a la fortalesa 

estan a prop nostre, també. 

Avui, sabem que s’ha aconseguit aïllar el perill imminent. Però quan hem 

comprovat de primera mà que no hi ha arma més poderosa que els 

pensaments i les accions que aquests poden generar, ens neguitegem 

novament. Sobre tot quan persones que han conviscut amb els joves 

terroristes des que eren petits, han explicat l’estimació i les oportunitats que 

han intentat donar-los sempre. Ens agradaria concentrar culpabilitats en qui 

va ser capaç d’inferir, de canviar i de convèncer a aquests nois; això ens 

alleugeriria, però tots sabem que cadascú, des de ben jove, és lliure i 

responsable de les seves decisions i actes. 

S’ha utilitzat per alguns mitjans de comunicació i també s’han difós a 

bastament per les xarxes,  les afirmacions que Wafa Sultan, sociòloga nord-

americana d’origen siri va fer fa uns anys i que es refereixen a que només 

en el sí d’una determinada creença s’ha plantejat qüestionar les altres, les 

quals en canvi han optat per avançar en ciència, educació i democràcia, i 

que és això el que haurien de fer totes, per comptes de demanar a la 

humanitat que els respecti tal com són sense cap mena d’aportació. 

Probablement, no hi han respostes ni solucions fàcils, no hi ha camins que 

ens donin plenes garanties i ens haurem d’acostumar a viure, com en tants 

indrets, en la incertesa, mentre existeixin sers humans amb poder material 

submergits en la més profunda foscor de l’odi cap als altres. 

M’agradaria constatar que aquest món occidental, tan racional i tan 

demòcrata mira també per aquests indrets en que el que per nosaltres ha 

estat excepcional per a ells és habitual, que emprèn accions per garantir el 

Continuem des de Bona Llavor treballant en el servei a les persones. 
L’estiu no ens atura!. Ens sentim agraïts per la vostra col·laboració, 
recolzament i suport en oració. Segur que ja comences a pensar el que 
vols fer el proper curs. Busca un parell d’hores per servir Bona Llavor 
t’ofereix algunes oportunitats, parla amb l’ Àngela o la M. Antònia. Et 
necessitem, TU ETS NECESSARI. Propera distribució: 9-9 

9-9 Rebost 

17– 9 Inici Escola Dominical  11h i 

cultes a la tarda 18h 

22 al 24 del 9 Campaments 

d'adolescents i joves als Estanys. 

23-9 Rebost 

29-9 al 1-10 XXXIX Convenció 

UMMBE” Gracia que transforma” Lloc 

Hotel Europa Albacete. 

5-10 Inici suport educatiu 

19 al 22 –10 Convenció UEBE Gandia 

LECTURES  BÍBLIQUES 

Desitgem que l’estiu 
sigui un temps de 
moltes benediccions.  
Si visiteu alguna 
comunitat doneu 
salutacions de part 
nostra. Envieu fotos 
ens agrada compartir!!! 

Bon estiu 

 Com controlar les nostres paraules. 

Dll Sl 12/ Dm Sl 19,8-14/  

Dc Pr 26,17-20 / Dj Ef 4,20,32/  

Dv 2 Te 2,16-17/ Dss  Jm 3,1-12/ 

seu benestar i que no s’aprofita de les riqueses naturals dels seus territoris per 

corrompre mandataris i augmentar la injustícia i les diferències socials. Que 

es trobés la manera que tothom pogués gaudir del mateix grau de confort, 

acceptant que això voldria dir que jo tindria menys qualitat de vida.  

El meu Senyor, un Déu d’amor, em diu a través de les paraules de l’apòstol 

Pau a Rm 12, al verset 17, No torneu a ningú mal per mal; mireu de fer el bé 

a tothom. I al 21 No et deixis vèncer pel mal; al contrari, venç el mal amb el 

bé. I a 2 Tm 1, 7 Déu no ens ha donat un esperit de covardia, sinó un esperit 

de fortalesa, d'amor i de seny. 

Crec, que el meu Déu vol que amb la seva presència en la meva vida, amb 

l’ajut de la pregària i amb fe, no em deixi influir per cap mena de 

plantejament ni missatge que dugui el rerefons d’odi cap a ningú, que l’única 

via a seguir és tenir  i conservar un cor humil, valent i convençut que només 

amb amor sincer cap al meu proïsme puc fer alguna cosa per intentar 

millorar les seves vides sense esperar cap mena d’agraïment ni reconeixement 

i acceptant que potser no en veuré els fruits.  


