
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  

Lloc:  Guarderia . 

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   

9 de març//16 de març 

Diaca de torn:   Myriam R//Francesc A 

Torn de porta: Benjamí G//Gregori P 

Bona Llavor 

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; Amadeu G: 619120077 ;  

Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;  

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 

Dimarts a les 17h, classes de conversa 

Dijous a les  5h30’ suport escolar  

Diumenge: Escola Dominical 11h matí 

     Culte d’adoració 18h 

Dijous: Culte de pregària 20h 

A les 6 de la tarda          

Al·leluia:  

L’Estel:   

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  la Mercé R i el seu fill Enric, per la 
Rosa, per l’Artur,  l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà,  per en 
Juan i en Pablo fills d’en Paco R, per la Sara germana de la Raquel, per la Rosa 
cunyada de la Lydia G, per la Julia,  la Magdalena, la Concha, la Marcelina, per 
la Isabel G.  
 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 aquells germans que passen per moments difícils, (Helena R).  
 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que 
s’han distanciat del Senyor. Per aquells que ens agradaria que trobessin al 
Senyor. ( pares, mares, germans..). 
 Agrair al Senyor poder celebrar l’aniversari i el testimoni d’aquells que ens 
han precedit. Per aquest any de celebració i testimoni. Pel grup organitzador. 
 Pels ministeris i els seus responsables 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida.  

Diumenge a les 19,45 

Cultes Senyores 

ANIVERSARIS 
12 Amadeu G//13 Mercè R 

14 Lidia G 

C/Reina Elionor 177 

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

9 de març de 2014 

Número 1418 

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A     

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! 

Si veritablement compliu el manament regi segons les Escriptures: 

Estimaràs el teu proïsme com a tu mateix  

fareu el que és correcte. Jm
 2,8

 



Llu item per l a  igua ltat ,  n i  un pa s enrere !  
“La violència de gènere no té fronteres a Europa i està molt estesa. Així ho posa 

de manifest l'estudi més ampli que s'ha fet mai al món sobre la violència contra 

les dones. L'Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Europea ha fet una 

amplíssima enquesta que trenca molts estereotips respecte als països del nord i 

el sud del continent.” Noticia publicada en premsa aquesta setmana. 

I un any més el dia 8 de març hem celebrat el dia internacional de les dones, 

que ens serveix per recordar la lluita de les dones d’arreu del món en la 

defensa i el reconeixement dels seus drets i per posar de manifest la tasca que 

realitzen dia a dia les diferents organitzacions per assolir la igualtat de gènere . 

Sembla que en una societat que s’anomena desenvolupada no sigui necessària 

la intervenció dels diferents agents implicats en la defensa dels drets de les 

dones ja que es presumeix una igualtat legal. Però malauradament, a la nostra 

societat encara s’hi arrelen estructures i situacions que dificulten el 

desenvolupament integral de les dones com ara, la desigualtat salarial, la 

escassa presència en espais de poder, la segregació ocupacional, la manca de 

coresponsabilitat en les tasques de la llar o la violència masclista, són 

evidencies suficients per continuar treballant i sumant esforços per fer efectiva la 

igualtat real entre homes i dones. 

La crisi ha servit per agreujar  més les desigualtats entre dones i homes, i s’ha 

materialitzat en la reforma laboral, en l’augment de l’atur, en les situacions 

lamentables de desnonaments, en les que les dones pateixen doblement el 

problema i suporten, en molts casos, el pes de la família. 

Però no només la crisi afecta al desenvolupament per assolir aquesta igualtat, 

sinó en la manera de veure i entendre el món. I nosaltres com a persones que 

convivim en una societat, tenim coses a dir i compartir: el missatge del Crist que 

ha arrelat a les nostres vides, aquest missatge que ajuda a veure a les persones 

a través de la mirada d’amor del Crist, que ens aporta dignitat als éssers 

humans i ens ajuda entendre, que malgrat ser diferents tots i totes, som estimats 

i acceptats tal com som i pel que som.  

Per tant, si realment creiem que no hi ha d’haver diferencies i apliquem el que 

ens diu la Bíblia a Lv,  3 vegades  a Mt, a  Mc, a Lc, a Rm, a Jm i a  Ga 5,14 

"Estimaràs el teu proïsme com a tu mateix." hem donar veu o tornar-nos veu, 

frenar els atacs, implicar-nos i establir camins, per ajudar a construir una 

societat més justa on l’ eix fonamental sigui l’amor que ens capaciti per 

procurar la igualtat en tots els àmbits de la vida  per a tots i totes. 

 Daniel Pérez 

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 

Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que es realitzar des de 

Bona Llavor. Gràcies per la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració que tant 

necessitem per continuar realitzant aquest ministeri en aquests moments tant complicats 

per a moltes persones. Necessitem: tonyina, formatgets, oli de gira-sol, brou de carn, o 

peix, cacao en pols per la llet. Propera distribució: 15-3 

Seguim els dimarts amb les classes de català i els dijous amb les classes de suport.  

ENS DEMANEN QUE NO PORTEM ROBA FINS NOU AVIS. Gràcies. 

15-3– Rebost 

16-3, 11h Conferencia ED “La Bíblia del 

llibre a la lectura”. Doris Moreno  

29-3 Rebost/CET Redemptor– Mateu 

Evangeli per l’Església. 

13, 20 i 27 –3 Culte de pregària a les 20h 

26-4 CET 1eebs, Romans, salvació 

universal. 

LA PREGUNTA DE L’ED 

MES DE MARÇ 

Busquem: UN COSTUM 

Pista 2: Es remunta als orígens del poble 

Déu. 

Pista 1:  A l’Antic testament trobem un costum 

per fer juraments molt curiós. 

Classificació mes de febrer 

Familia Orengo               36 punts 
Paco Romero                     36 punts 
Pasqual i Amèlia               34 punts 
Joan Orengo                    30 punts 
Roc Orengo                      30 punts 
Elisabeth Pont                    28 punts 
Júlia Cots                          18 punts 

 TRASPÀS 

Aquesta setmana ha passat a la  

presència del Senyor  Na LIDIA VILA 

CAMPDERRÓS, vídua d’en Samuel 

Vila, a l’ edat de 100 anys que els va 

fer el dia 19 de  febrer. Agraïm al 

Senyor la seva vida i dedicació a 

l’obra i des d'aquí donem el nostre 

condol a la seva família. 

Aquest diumenge es celebra el dia de la Bíblia. Avui un tastet de “pa”, dels molts 
tipus de “pans” que té. 

Dll: 1Jn 4,910; Dm: Mt 11,28-30; Dc Jr 29,11-13; Dj: Rm 8,28;  
Dv: Jr 33,3 Ds: He 11,33-34 

COMISSIÓ ANIVERSARI 

Treballa amb empenta i il·lusió, preguem 

perquè el Senyor els guiï i que junts 

puguem agrair al nostre Déu tot el que 

ha fet per aquesta Esglesia.  


