
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: Tornem al 5 d’octubre   

Diumenge: Escola dominical: 11h 
Culte d’adoració 18h 
Dijous: Culte d’oració: 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, la Rosa,  l’Artur,  per 

l’Elisabeta i 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,  la Maria Cs,  Paco R i la Roser. 

 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. Pels propers  concerts de la Coral . 

 Per les activitats especials de la Nadal  que siguin de benedicció per 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, violència. I esclavatge.  

 Per la situació del nostres país. 

 Per cada nou dia, agraint les benediccions que ens aporta. 

Cultes Senyores 

Diumenge  a les 20h 

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

Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

26 de novembre// 3 de desembre 
Diaca de torn:   Albert M//Francesc A 
Torn de porta: Rubén R//Benjamí G 

ANIVERSARI 
27 Sònia F, Olga N// 

2 Xavier N i Benjamí G 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

26 de novembre de 2017 

Número 1609 

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! 

Jn 25-26 



L’home que va sortir de la tomba 

Llàtzer, de Betània, havia mort després d'una curta malaltia. Les seves dues 

germanes, Marta i Maria, esperaven en va la tornada de Jesús, que havia estat 

reconegut com a Messies i havien enviat un missatge. Però Jesús va arribar 

massa tard per curar-lo. Llàtzer estava al sepulcre des de fa quatre dies. 

Quan va arribar a la tomba on havien dipositat el cos, Jesús va parlar. Va 

escoltar els comentaris dels qui estaven per allà: "No podia estar aquest, que va 

obrir els ulls al cec, haver fet també que Llàtzer no morís?". Sense dubte, el 

Senyor hauria pogut curar la malaltia, com ho havia fet tantes vegades, però 

anava a fer molt més. 

"Traieu la llosa", va ordenar. Marta li va respondre, pensant que era massa tard, 

que la situació era irreversible. Jesús va aixecar els ulls al cel i va dir: "Pare, 

gràcies et dono per haver-me escoltat". Podem endevinar la sorpresa dels 

assistents. Què significava aquesta oració? Hi Ha hagut un canvi? El cadàver 

seguia allà ... No hi havia cap senyal de vida! El Senyor va expressar la seva 

comunió amb el seu Pare i la seva perfecta dependència d'ell per servir de 

testimoni a la gent. Després va parlar amb autoritat: "Llàtzer, surt a fora!"I el mort 

va sortir de la tomba! 

Passatge impressionant que il·lustra la realitat de la resurrecció i anticipa la del 

Senyor i la nostra. Aquesta història també mostra la perfecta simpatia de Jesús 

pels seus amics sumits en el duel, la seva total confiança en el seu Pare i el poder 

de la seva paraula.  

LA BUENA SEMILLA 

Setmana intensa a la premsa de fets de violència de persones contra persones: Commoció 

mundial per la venda com esclaus d'immigrants al Líban.  Atemptat  en una mesquita del 

Sinaí. Celebració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra les Dones, 

amb l’augment dels noms de les dones que han mort enguany, i per  molts pot semblar que es 

tracta d’un problema marginal. Ens estem acostumant a veure i a viure amb violència i 

opressió, sense sentir-nos lliures?. Estem tolerant actes de violència contra el nostre pròxim? 

M’estic deixant influenciar pel meu entorn i estic normalitzant la situació?. Penso que cal fer 

visible tot tipus de violència, denunciar als agressors, ajudar a les víctimes i educar els joves i 

els infants i sobretot demanar al nostre Déu que ens faci sensibles i ens ajudi a ser 

compromesos amb tots aquells que pateixen violència , encara que no pensin com jo.   

 

A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones i t’ofereix 
algunes oportunitats per desenvolupar els teus dons, parla amb 
l'Àngela o M. Antònia. Comencem al REBOST  la campanya de 
Nadal, necessitem neules, torrons, cafés xocolates...Ens sentim 
agraïts per la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració. Us 
necessitem, TU ETS NECESSARI. Propera distribució: 9-12;   
JA LI HAS DIT A L’ANGELA  QUAN ET VA BÉ PEL GRAN RECAPTA? 

La pregunta de l’ED 
PREGUNTA MES DE NOVEMBRE 

Busquem una llei curiosa 
PISTA 4:Un cas molt conegut. Un 
avantpassat del Senyor 
Jesus. 
PISTA 3: Més endavant 
trobem que la podia 
complir el parent més 
proper. 
PISTA 2: Afectava a germans solters i 
era fins a cert punt voluntària però sinó 
la volien complir eren estigmatitzats 
PISTA 1: En principi afectava a germans 
que vivien en una mateixa heretat. 
Us animem a participar i ho podeu fer 
individualment, en família, per classes, 
per grup de wasshap...o la fórmula que 
us sembli més convenient. És molt 
enriquidor val la pena!!!Respostes: Bústia, 
mail fulletó o església o per whass al 
director de l’ED. 

1 i 2 del 12 Gran Recapte 

3-12 Reunió d'Església 12,30 h// 

Culte a la Tarda amb en Sergio Edo 

9 –12 Rebost 

10-12 Culte de la tarda amb en 

Ruben Gramaje 

16-12 Concert  Coral  Al·leluia Nadal 

IBEC Paraules de Nadal 

23-12 Concert Coral  organitzat x EE 

Verdi , al Tradicionarius BCN  

24-12 CULTE a les 11h 

25-12 Culte de Nadal  a les11h 

26-12 Festa de Xics i Grans 

31-12 Culte a les 11h// Sopar i culte de 

cap d’any 

Informació detallada al taulell 

Disposem a la nostra llibreria de llibres 
sobre Dietrich Bonhoeffer i comentaris 
d'Isaïes. Ja tenim els calendaris pel proper 
any. Dona una ullada. 

LLIBRERIA 

LECTURES  BÍBLIQUES 

Que ens espera en el futur?Promese d’Ell 
Dll: Tt 2,11-15 //Dm: 1Te 4,13-18// 
Dc:Jb 19,23-27 //Dj: 1Co 1,4-9// 
Dv:Lc 12,35-40// Dss: 1Jn 3,1-3 // 

Mireu cartellera, programació interessant. 

En aquest enllaç podeu trovar més in-

formación, presentacions i fotos de les 

coses que varen pasar a la Convenció 

d’enguany: 

https://www.dropbox.com/sh/f7zkeb7ra0ln1

ev/AAA4R_-LgYmgo3oY3jPDNkSQa?dl=0  

CONVENCIÓ 

CINEMA 


