
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   

16 de Novembre//23 de Novembre 
Diaca de torn: Amadeu G//Xavier N 

Torn de porta: Ruben R//Joan F 

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 
      Culte d’adoració 18h  
Culte d’oració: Dijous  20h 

Dijous a les 6 de la tarda 

Al·leluia: Diumenge a les 20h 

L’Estel:  Diumenge 2/4 1 del migdia 

 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,  la Isabel i el José G, pel Pere P, Paquita M, Marta P V, per la M. 
Elvira. 
 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..). 
 Pels actes de celebració, que siguin motiu de testimoni. Conversem. 
 Pels ministeris de Bona Llavor. Per l’Escola Dominical i els seus mestres. 
 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 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

16 de novembre de 2014 

Número 1454 

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! 

Dt 3,22 



Aquests dies es compleix l’aniversari de la mort de Rosa Park. O més 
concretament de Rosa Louise McCauley, que és el seu nom de soltera. Va 
morir el 24 d’octubre de l’any 2005. 
Qui era Rosa Park? Rosa Park es va fer famosa al món perquè el dia 1 de 
desembre de l’any 1955 es va negar a seure en els seients destinats als 
negres, en l’autobús que la portava a la feina, i ho va fer en un que 
legalment estava reservat pels blancs. 
La legalitat vigent en aquells moments als EE UU emparava la posició del 
conductor de l’autobús que la volia obligar a seure on li pertocava. Ella va 
decidir que la justícia social estava per sobre de la legalitat. Va seure en els 
seients dels blancs. I la seva voluntat de voler equipar els drets de negres i 
blancs, a seure en el mateix seient, la va portar a ser condemnada pels 
tribunals, que no pas per la justícia, i a pagar les conseqüències de la seva 
gosadia. 
El gest hagués passat inadvertit si una part de l’Església Protestant dels Estats 
Units hagués continuat mirant cap a un altre costat amagant-se en la 
legalitat vigent. 
Aquest cop va ser diferent. 
El pastor Martin Luther King es va posar al front del clam popular a favor de 
la justícia i en contra de la legalitat vigent per reclamar la igualtat entre 
negres i blancs. Va promoure un boicot als autobusos de la ciutat de 
Montgomery que va ser seguit massivament. No van aturar el boicot fins 
aconseguir que comencessin a ser reconeguts els seus drets. 
En aquells dies pràcticament ningú sabia ni qui era Rosa Park, ni qui era el 
pastor Martín Luther King. Segurament avui en dia també hi ha poca gent 
que sàpiga qui són. El més important és el canvi social que s’ha produït 
entre aquells dies i els nostres dies. El més important és el canvi social que 
va començar quan una dona es va negar a complir amb la legalitat vigent, 
una legalitat que era injusta i que discriminava. 
El canvi endegat el simbolitza el fet que pocs anys després de morir Rosa 
Park va ser elegit Barak Obama (5.11.2008) com a president dels Estats 
Units. 
Ella no va poder veure com el seu somni de justícia s’havia fet realitat però 
el que ella va sembrar va acabar germinant. 
La crisi social que vivim avui en dia demanda una nova Rosa Park. 
I l’Església que compartim demanda també un nou pastor que encarni els 
valors i la lluita de Martin Luther King. 
 

Guillem Correa, pastor a Barcelona i secretari general del CEC   

ROSA PARK 

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 

La Confiança: 
Dll: Sl 16,1-2; Dm: Sl 18,1-3;  

Dc:Pr 16,20; Dj: Jr 17,7;  
Dv: Jn 6,33 Ds: Fl 1,25  

Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que es realitzar des 
de Bona Llavor. Aliments per completar el lot bàsic: tonyina, brou de peix i verdures, 
cacau per la llet, formatgets i oli. 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: 22-11 

6-11 al 23-11 Mostra de cinema espiritual 

14-11 al 29-11 Exposició George Lawrence.  

20-11 Taula Rodona “¿Esclavitud sexual en 

mi Ciudad?19h Casal Pere Quart 

21-11 Conversem amb Carod Rovira 

22-11 Rebost// Jornada Unida de 

pregària. Esglesia del Redemptor a les 18h 

28-11 Documental Nefarius 19,30 Casal 

Pere Quart 

29-11 1ª Conferencia Missionera de Cat. 

Esglesia de Gràcia de 9,30 a 18h 

28 i 29 –11 Gran recapta 

6-12 Taller Gospel a Terrassa  

7-12 Concert Clausura DTPROJECT Teatre 

Pincipal a les 18h 

13 i 20 del  Rebost 

19-12 Conversem amb Eva Sierra  

La Pregunta de l’ED 
Pregunta mes de novembre 

Busquem un home 

Pista 3: En tota la Bíblia només hi ha un altre 

cas com ell, amb molts anys de diferencia. 

Pista 2: L’hi va passar una cosa excepcional, 

el miracle més gros que li pot passar a un 

home. 

Pista1: En tota la Bíblia se’l menciona 5 

cops, dos a l’A T i 3 al N T 

Preparem l’ED del proper  2311; Si tu 

l'edifiques... Es 1;2;7; Nh 1; 2; 7 

ACTIVITATS (Taulell) 
BCN del 6 al 23 de novembre mostra de 

cinema espiritual.  

Palau Macaya Les religions a Catalunya 

Cicle de conferencies Mons femenins i 

creences 4-11 al15-12 

Caldes exposició George Lawrence a la 

Biblioteca del 14 al 29 de novembre. 

A SBD: Esclavitud sexual en mi Ciudad del 

20-11 al 7-12 

FELICITEM 

A L’Església Nativitat de Terrassa per 
la celebració dels seus 50 anys.  

CALENDARIS 
Ja teniu a la vostra disposició els 
calendaris del 2015. 


