
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   

10 d’agost// 17 d’agost 
Diaca de torn:  Àngela R// Paco A 

Torn de porta:  Lliure disposició 

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  

Del 22 de juny al 7 de setembre 

Culte d’adoració: Diumenge 11h 

Culte d’oració: Vacances del 20-6 al 11-9 

Fins el mes de setembre 

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 C i l’Andreu E,  la Magdalena,  la Marcelina, 
per la Teresa Q, la Isabel i el José G, pel Gregori P. 
 Per les persones que viuen en situacions de guerra i pels  seus governants. 
 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. 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 de Bona Llavor. Per l’equip de joves disposats a fer el Casal. 
 Per la Llar d’avis de Vilafranca i la Residencia Infantil Emmanuel 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per 
aquests que estem vivim com a congregació. 

Cultes Senyores 

Fins el mes de setembre 

ANIVERSARIS 
13 Àngela R ; 15 Eva LL i Alfonso E;

 16 Rosa Mdz  

C/Domenech i Muntaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

10 d’agost de 2014 

Número 1440 

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! 

Lluc 21,36 



Els drets humans 
Raquel Reginaldo 

He llegit l’últim exemplar de Presencia Evangèlica, hi ha un article esgarrifós, 

que parla de 50 països a on els cristians estan perseguits. En alguns, el 

fanatisme és tan fort, que pel sol fet de tenir una Bíblia a casa, és motiu de 

tortures i mort i a més obliguen a la gent del poble a presenciar-ho, i els 

familiars del torturats, en el millor dels casos, enviats de per vida a un camp 

de concentració. Aquestes persecucions,  en el transcurs dels anys, en lloc de 

millorar empitjoren. 

Això, el terrorisme i les guerres fratricides, mata cada dia infinitat de gent. Jo 

em pregunto: On son els drets humans? Cada dia les noticies ens dona 

referències de nous cassos de violències contra el ser humà: escoles 

bombardejades, avions abatuts i un llarg etc... I sembla que la societat està 

vacunada contra tanta mala noticia, com si ens posessin una pantalla per 

protegir els sentiments. Hi estem tan acostumats que tot sembla que sigui 

normal. Però no ho és. Son violacions terribles dels drets que té cada u com 

a esser creat per Déu. I el pitjor de tot, és que en els països anomenats 

democràtics, d’una manera menys espectacular, però igual de devastadora,  

també es violen. Les constitucions de molts països, el nostre inclòs, diu que 

cada ciutadà te dret a un habitatge digna, i que es te de protegir la infància. 

I cada dia tenim noticies de nous desnonaments, famílies senceres, i el què 

és més dramàtic, moltes amb fills menors i avis, els fan fora de la seva llar. I 

quin “crim” han fet? Dons, no treballar, però no per gust o per falta de 

ganes, si no perquè de la mateixa manera, abans els han fet fora de la feina 

i no hi ha qui els vulgui llogar. És pel mateix motiu que hi han milers 

d’infants desnodrits, passen gana i no tenen ni el més basic per poder creixa 

amb un mínim de normalitat. On son les lleis del dret d’habitatge i de 

protecció dels infants?  

Tenim un mon que per un motiu o un altre, cada dia està pitjor, i quan et 
poses a pensar amb tot això, se’t encongeix el cor. El Senyor ja ens ho va 
advertir: “S’alçarà nació contra nació i regne contra regne; hi haurà fam i 
terratrèmols en diversos llocs... Llavors us lliuraran al martiri, us mataran i per causa 
del meu nom sereu odiats per tots els pobles” (Mateu 24:7-9)  

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 

Hem aconseguit una meta, però el 

camí continua. Fidelitat 

Dll: Dt 31,6 Dm: Sl 119,2-4;  

Dc: Pr 18,24;Dj: Pr 27,6;  

Dv: Rm 12,17; Ds: Pr 2,11  

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. Propera distribució: 16-8 
Els dos projectes de l’estiu per posar en pregària i amb necessitat de voluntaris. 
 programa d’ajut especial Dispositiu infantil. Preparació de lots 2-9  lliurement: 3-9. 
 Casal del 1 al 5 de setembre 
Continuem pregant pels serveis de Bona llavor, pels voluntaris/àries i els usuaris tant 
petits com grans. 

16-8 Rebost 

1 al  5 –9 Petit Casal 

2-9 Preparació de lots 17,30 a 20 

3-9 Dispositiu alimentació infantil 

7-9 Reunió d'església a les 12,30h 

14-9 Inici Escola dominical i Culte a la 

tarda 

18-9 Reunió de senyores i culte de 

pregària. 

COMPARTIM 
Si marxes durant una temporada, recorda que 

pots trobar el fulletó penjat a la pàgina web de 

l’església, però si el vols rebre, envia un mail al 

fulletó. 

Vols compartir alguna cosa interessant amb els 

teus germans/es o ens vols enviar una 

salutació, o una foto, no ho dubtis, utilitza el 

fulletó!!! 

MIREU EL TAULELL D’ANUNCIS: 
 Campaments per totes les edats 
 Cursos de formació 

PER UN BON ESTIU 

VOLUNTARIS 
Necessitem voluntaris de 1 al 5 de setembre 

per ajudar als monitors de les activitats del 

Casal que es farà de 10 a 12,30h. Poseu-vos 

en contacte amb l’Angela R  

Què podem fer? El Senyor ens va donar unes pautes: “Pregueu pels qui us 
persegueixen...” (Mateu 5:44) “Pregueu pels qui us calumnien...” (Lluc 6:28) I l’apòstol 
Pau: “En primer lloc, doncs, recomano que es facin pregàries i accions de gracies per 
tots els homes, pels reis i totes les autoritats, a fi que puguem dur una vida tranquil·la i 
assossegada, en plena devoció i dignament. Això és bo i acceptable als ulls de Déu, el 
nostre salvador, que vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la 
veritat” (1 Timoteu 2:1-3)  


