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La IBEC, com a entitat, compta amb una sèrie d’associats que treballen i ajuden a la seva

economia. Però en necessita més, a fi de poder portar a cap els seus actuals projectes.

Per això fa una crida a tots els evangèlics a associar-s’hi i a col·laborar-hi. Serà un treball

per a la glòria de Déu i un benefici espiritual personal.

Els associats

TOTHOM POT COL·LABORAR-HI
La IBEC necessita més associats. Unir-s’hi és treballar per a donar

un testimoniatge eficient al poble català.

INSTITUCIÓ BÍBLICA EVANGÈLICA DE CATALUNYA

Carrer Santa Carolina, 10, 1r. 3a. - 08025 Barcelona

Tel. 93 455 86 34

Passatge Miquel Carreras, 11 - 08206 Sabadell

Tel./Fax 93 726 29 18

l Com a nou associat serà obsequiat amb una Bíblia Evangèlica Catalana

i tindrà dret a un descompte en totes les publicacions de la IBEC.

l Rebrà gratuïtament la revista Presència Evangèlica.



I N S T I T U C I Ó  B Í B L I C A  E VA N G È L I C A  D E  C A T A L U N Y A

l Tenir sempre a l’abast les edicions de la

Bíblia Evangèlica Catalana, com un ins-

trument per al culte i per a l’estudi per-

sonal.

l La publicació d’un Nou Testament i Sal-

ms, com un mitjà de testimoniatge, fàcil

de regalar a persones interessades.

l Un Nou Testament Interlineal grec-català

o un Lèxic grec-català del N.T., eines molt

útils per als especialistes.

l Editar opuscles i petits llibres útils per a

l’evangelització o l’estudi.

l Una Bíblia en suport informàtic.

l Ampliació de l’actual himnari “Cants de

Glòria”, amb noves aportacions de cants

clàssics i moderns.

l Visites a esglésies, en cultes especials.

l Promocionar “El Dia de la Bíblia”.

l Conferències, cursets i grups d’estudi

bíblic.

l La continuïtat de la revista “Presència

Evangèlica”.

l L’organització del Concert de Nadal a

Barcelona i, si és possible, noves audicions

musicals allà on convingui.

l El Culte d’Any Nou, ja clàssic a Barcelona,

junt amb altres entitats.

Projectes per al futur

Breu historial

L’any 1965 un grup reduït de gent de diverses

esglésies de Catalunya es reuní per veure la

possibilitat de posar les Escriptures a l’abast

del poble català. El 16 de febrer del 1966 va

néixer el que ara és

la INSTITUCIÓ BÍBLICA EVANGÈLICA

DE CATALUNYA. Es buscà un cos de tra-

ductors i es començà a treballar. Més tard

va sortir la idea d’organitzar activitats amb

les esglésies.

Què és i què fa la IBEC

L’Evangeli de Marc (primera publicació)

L’Evangeli de Joan, format butxaca (50.000

exemplars)

L’Evangeli de Joan (format gran)

El Nou Testament “El Camí a la Llum”

El Llibre dels Salms

El Llibre de Job

Els Proverbis

L’Eclesiastès

El Càntic dels Càntics

El N.T., Salms i Proverbis

I finalment, l’any 2000, la BÍBLIA sencera.

El 1989, en commemoració del Mil·lenari

de Catalunya, una edició facsímil de LO

NOU TESTAMENT de l’any 1832.

Les edicions bíbliques publicades

Des de bon començament es veié la necessi-

tat de disposar d’un portaveu, que pogués

ser un mitjà per arribar a les esglésies i als

estaments oficials i acadèmics. L’any 1968

començà aquesta revista que, tot i néixer

com una petita publicació, s’ha pogut anar

ampliant fins al contingut actual. Amb ella

s’intenta estimular, ajudar i informar sobre

l’hora evangèlica a tot el poble català.

La revista “Presència Evangèlica”

1965 - 1a. edició amb 22 himnes.

1966 - 2a. edició amb 31 himnes.

1969 - 3a. edició amb 116 himnes.

1979 - 4a. edició amb 214 himnes.

1982 - 5a. i 6a. Edicions amb 214 himnes i

també una edició amb música (formats gran

i petit).

Actualment s’està treballant en la seva am-

pliació, amb uns 50 nous himnes (clàssics

i moderns).

L’himnari “Cants de Glòria”

Butlleta d’associat a la IBEC

Nom

Adreça

CP Població Telèfon

De l’Església de

S’associa a la IBEC i col·laborarà amb una quota anual de 18 euros.

de del 200 (firma)


