
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   

11 de gener//18 de gener 
Diaca de torn: Xavier N//Àngela R 

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 i la seva esposa Roser, 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,  per la M. Elvira, pel Gori, per la Fina germana de l’Amelia.  
 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 ministeris de Bona Llavor. Per l’Escola Dominical i els seus mestres. 
 Per la propera Assemblea d’Església. 
 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 

ANIVERSARIS 
8 Ivan Casanovas 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

11 de gener de 2015 

Número 1462 

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! 

Feliços 

els qui s’esforcen per  la pau, 

perquè seran anomenats 

fills de Déu. 

Mt 5,9 



DOBLE CONDEMNA 

Primera idea: 

Els darrers esdeveniments terroristes del 7 d’aquest mes a Paris contra el 

setmanari ‘Charlie Hebdo’ només mereixen la més contundent condemna. 

Sense matisos. Sense paraules disfressades. Clar i molt alt: és un acte 

reprovable i condemnable. I així ho hem de fer i ho fem des de la 

Comunitat Protestant. 

Segona idea: 

El que també ha de quedar molt clar és que és un acte terrorista realitzat 

per terroristes. Terroristes que no tenen res a veure amb cap tipus de religió 

ni de religiositat. 

No són persones religioses que cometen un acte terrorista. 

Són terroristes que cometen un acte terrorista. 

Acte terrorista i persona religiosa és una contradicció en termes: o terrorista 

o religiós. S’ha d’escollir. Ambdues realitats són incompatibles en una 

mateixa persona. 

La tercera, i darrera, idea. 

Cal posar sobre la taula la reivindicació de la convivència i de la pau social. 

No hem de fer el joc als terroristes, que volen exportar la seva guerra entre 

nosaltres. 

La nostra és una societat pacífica i cridada a ser pacificadora. 

Tenim dret a la discrepància però en una societat democràtica, és a dir: de 

dret, les discrepàncies es resolen pacíficament en els tribunals de justícia. 

I aquesta és la gran lliçó que no hem d’oblidar mai. 

Clar que aquest setmanari va ofendre més d’una consciència i va ferir més 

d’una sensibilitat. Fins i tot podem admetre que va blasfemar (Ofendre el 

que es considera sagrat per part d’una religió). Però, fins i tot, la blasfèmia 

s’ha de defensar en un tribunal. I quan es dicti sentència aquesta s’haurà 

d’acatar: Els presumptes ofesos i els presumptes ofensors. 

Aquesta és l’essència de la democràcia. 

Cal recordar, en aquest punt, que la democràcia moderna ha nascut en el 
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 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  
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 

15-1 Inici de les activats del dijous 

17-1 Rebost/Trobada de pregària EEB 

Redemptor a les 18h 

7-2 Assemblea d’església a les 18h 

La Resposta  de l’ED 
Pel mes de gener 

Busquem un home 
Pista 2: Va ser protagonista d’un miracle que 
va fer un dels apòstols. 
Pista1: Era un noi jove a Troas 
Preparem l’ED del proper  18-1; La 
Missió de Pau. Fets 13;14; 16 al 20; 
Rm 1,3-6;8;12;15; 1Co 1; 3; 5; 6; 10; 
12; 13; 15; 16 

Responsables de ministeris comenceu a 
elaborar les vostres valoracions de la 
tasca realitzada durant aquest any. 

MEMÒRIES/INFORMES 

ASSEMBLEA D’ESGLÉSIA 
El proper dia 7 de febre tenim 
l’Assemblea d’Església Anual. Farem 
balanç de la tasca realitzada i 
marcarem, les línies de treball que el 
Senyor té per la nostra comunitat. 
Escollirem a les persones que 
desenvoluparan els diferents ministeris i 
decidirem com gestionarem la nostra 
economia. 

RIE 
Gràcies a tots i a totes per col·laborar amb la 
caixeta, aquest any una mica juganera. Junts 
hem recollit per als nens  i nenes de la Resi 
557,47€.  Ja sabeu que podeu continuar 
col·laborant de maneres diverses, però no us 
oblideu de pregar per  les persones que 
desenvolupen aquest ministeri. 

A l’inici d’un Any Nou es requereix de tota l’Església FIDELITAT 

Dll: Ex 34,6; Dm: Sl 92,1-2.; Dc: Sl 103,17; Dj:1 Co 10,13 

Dv: Lm 3,23.;Ds:Sl 108,3-4 

LECTURES BÍBLIQUES 

ALTA 
El nostre germà Marian Halip, que fa  
temps que es congrega amb nosaltres i 
membre de la Comunitat Cristiana 
Grao de Castelló ha demanat l’alta de 
membresia a la nostra església per 
trasllat.  

si de la tradició protestant i que, amb 

el temps, aquest comportament social 

s’ha anat imposant a bona part del 

nostre món. És a dir: sabem de què 

parlem. 

Siguem demòcrates. 

I perquè ho som: condemnem a 

tothom que vol recórrer a la violència 

per defensar les seves discrepàncies. 
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