
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

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:  dijous 17,30 a 19 h 

Diumenge: Escola dominical: 11h 
Culte d‟adoració 18h 
Dijous: Culte d‟oració: 20h 

Dijous a les 6  de la tarda  

Diumenge  a les 20h 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,   per la petita 

Valentina, Sonia i Joan F, Marta P V, M Antònia P. 

  Per totes les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, infants. Per 

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

 Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina. Per aquelles que no 

tenen una llar. 

   Per la nostra comunitat, cada un dels serveis, ministeris i les persones que els 

desenvolupen, i els  reptes que el Senyor té preparats per nosaltres. Pel Proper 

concert de la Coral i la Conferència 

 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  i les oportunitats de servir. 
Cultes Senyores 

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

Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

20 de maig//27 de maig 
Diaca de torn:    Albert M//Francesc A 
Torn de porta: Benjamí G// Ruben R 

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té 

les guardis només per a tu.            fulleto@1eebs.com   

ANIVERSARIS 
20 Gabriel L 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

20 de maig de 2018 

Número 1634 

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! 

Joan 13:34 

 

Us dono un manament nou;  

que us estimeu  

els uns als altres  

tal com jo us he estimat. 

Així doncs, 

estimeu-vos  

els uns als altres. 



El valor de la bíblia per al cristià (I) 

http://www.bonallavor.es/ bonallavordiaconia@gmail.com 

Avui dia és molt senzill per a tots nosaltres obtenir un exemplar de la Bíblia. 
A qualsevol llibreria de poca o molta importància, sigui o no evangèlica la 
podem trobar. 

Aquesta facilitat que gràcies a Déu tenim, fa que possiblement oblidem el 
valor real que la Bíblia té per a les nostres vides de cristians. 

És a la ment de tots nosaltres el record d‟aquells homes, cristians que van 
patir tota mena de penalitats i inclús van arribar a morir per a poder-nos 
llegar aquest tresor que conté la Bíblia. Qui  era el valor que tenia per a 
ells?. Quina enorme diferència hi ha amb l‟amor que nosaltres tractem 
aquest Llibre i la manera que ho feien aquells fidels cristians d‟altres temps. 

Però la Bíblia té valor, i el té inclús per a nosaltres, perquè no ha perdut res 
valuós de la seva essència i perquè conté un missatge que és adequat per a 
nosaltres, encara que fou pronunciat en temps llunyans. 

I particularment per a nosaltres, la Bíblia ha de tenir molt més valor que no 
pas en altres sector del cristianisme, perquè les nostres pràctiques religioses 
tenen tendència a ser, diguem-ne “més bíbliques”, apropant-nos sempre al 
model que la Bíblia significa per a la nostra forma de culte. 

Estava pensant que seria convenient que aprenguéssim, cas de no saber-ho 
o ho recordéssim, cas d‟haver-ho oblidat, els senzills principis de la nostra fe 
plasmats  en les paraules de la Bíblia. Del valor que per a nosaltres repre-
senta. 

La Bíblia té valor perquè parla de l‟home 

Hi ha problemes que han preocupat sempre a la humanitat, i un d‟ells és de 
trobar les respostes adequades a les preguntes: Què és l‟home? Què som 
nosaltres? Què hi fem a la Terra? Perquè naixem? Per viure i després morir, 
sense que existeixi res més? 

Ens voldríem conèixer millor, saber qui som i saber perquè som el que som. 
Això és, sens dubte el més difícil. Perquè no som com voldríem ser? 

No és precís fer gaires reflexions per a comprendre l‟abast i el poder torba-
dor que aquestes preguntes tenen per a tots aquells que tenen esperits inqui-
ets i els demanen esbrinar el seu destí. Diu la Biologia en boca d‟un dels 
seus més il·lustres representants, Oliver Lodge: “L‟home és un ser vivent i 
conscient, que pertany a aquesta terra, és el descendent  d‟avant-passats 
que, a través de lluites i sofriments, s‟ha enlairat progressivament des de les 
formes inferiors de la vida animal”. 

 

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. Ens sentim agraïts per la vostra col·laboració, 
recolzament i suport en oració. Us necessitem, TU ETS NECESSARI.  
La campanya de primavera del Rebost Solidari de Sabadell és farà els 
dies 18 i 19 de maig. Apunta‟t a l‟Elisabet B o al David R. 
Propera distribució: 25-5 

La pregunta de l’ED 

LECTURES  BÍBLIQUES 

 Dll: Ef 5,15-17 
Dm: Col 4, 2-6 
Dc: 1 Co 3, 18-23 
Dj: Jm 3, 13-18 
Dv: Mt 7, 24-27 
Dss: Pr 13, 1-7 
Avui més que mai ens cal ser savis. 

20-5  Culte 18h Reflexió de la Paraula 

Josep Bordeas 

25-5 Rebost 

27-5 Culte 18h Reflexió de la Paraula 

Lorenzo González 

2-6 Festa de les Reformes Parc de 

l‟estació del nord 18h 

3-6 Culte 18h Celebrem el Dia de la 

Família amb Daniel Banyuls 

8-6 Rebost 

17-6 Clausura ED// Concert 

Primavera 

24-6 Inici horari d‟estiu, culte 11h. // 

Reunió d„Església a 12,30 

 

Informació detallada al taulell 

PREGUNTA MES DE MAIG 

Busquem 5 noies. 

PISTA 3: Déu va donar un decret que afavoria 

totes les noies que no tenien germans. 

PISTA 2: Van fer una petició al líder del poble, 

que va consultar Déu i les hi va donar la raó. 

PISTA 1: No tenien germans i el pare era mort 

ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!! 

Primera Església Evangèlica  

Baptista de Sabadell  

Això és el que diu la biologia, però la biologia no pot parlar de l‟esperit de 
l‟home, ni del sentiment del pecat, ni de l‟ànima, ni d‟aquest desig de ser 
millors cada dia. No pot parlar la biologia de la lluita que tenim oberta con-
tra nosaltres mateixos per allunyar qualsevol pensament inútil, salvatge, pas-
sional o tossut, per a deixar pas al desig, aquell desig nostàlgic per les coses 
que ens costen de realitzar i deixar actual al “Jo” millor que tots portem din-
tre [...] 

Article publicat per Pere Puig B. A la revista “Entre nosotros” del març de 
1957.  Traducció: Carles Raurell 


