
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   

Bona Llavor 

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 

Suport educatiu: Inici 6-10-16  

Diumenge: Escola Dominical 11h 
                  Culte d’adoració 18h  
Dijous:       Culte d‟oració. 20h 

Dijous a les 18h 

Al·leluia:  

L‟Estel:   

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  La Mercè R i el seu fill Enric, la Rosa,  l‟Artur,  

l‟Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà,   la Rosa cunyada de la Lydia G,  la 

Julia C i l‟Andreu E, la Marcelina,  la Isabel i el José; el Gori i la Feli,  la Mònica, la Teresa Q, 

la Gina, Paco R  i Roser, Miriam S (Lleida),  la Maria Cs, Andreu M, Marta S. 

 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: persones grans, joves, infants. Per 

tots aquells (fills, nets..) que s‟han distanciat del Senyor.  

 Pels ministeris i el servei a la comunitat i a la ciutat.  

 Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l‟Evangeli,  per les persones 

que no poden expressar-se amb llibertat.   

 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra i violència.  

 Per les persones que viuen la destrucció i la pèrdua. 

 Per cada nou dia 

Cultes Senyores 

Diumenge 20h 

Francesc A: 609475704; Eva Ll 679124234;Albert M  657601050 

Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

9 d’abril//16 d’abril 
Diaca de torn: Francesc A//David R 
Torn de porta: Joan F//Benjamí G 

ANIVERSARIS 
9 Cristina B,10 Miriam V 

11 Francisco M 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

9 d’abril de 2017 

Número 1578 

CIF R5800437E, 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! 

A TOTS ELS POBLES  ANEU, DONCS,  

I FEU-LOS DEIXEBLES MEUS,  

BATEJANT-LOS  

EN EL NOM DEL PARE I DEL FILL  

I DE L'ESPERIT SANT  Mt 28,19 



IGNASI D‟ANTIOQUIA  (c. 40- c. 110) Carles Raurell 

Els pares antics de l‟església, aquells cristians que van seguir els passos dels 

apòstols i dels primers fidels i a través d‟ells l‟església va créixer i escampar-se, 

són els grans desconeguts per nosaltres, els protestants, diria que són els 

oblidats de la història, quan realment darrera de les seves vides hi ha grans 

missatges espirituals, esforços individuals i renúncies personals. Poden tenir un 

gran ensenyament per nosaltres. Abans de començar la celebració pròpia dels 

500 anys de la Reforma  protestant bo serà que donem una ullada, ni que sigui 

breu, a tot allò que va passar des de que l‟apòstol Joan va escriure l‟Apocalipsi 

a fi del segle primer fins que Martí Luter va clavar les 95 tesis el 1517. Ho 

farem des de la particular visió d‟aquells homes i d‟algunes dones que van 

viure profundament la fe i que amb les seves accions i els seus pensaments van 

fer que la Paraula de Déu fos predicada i coneguda arreu del mon, inclús amb 

perill de la pròpia vida. 

Un d‟aquests primers homes, màrtir del cristianisme, fou Ignasi d‟Antioquia. 

Poca cosa sabem dels seus orígens familiars. Es feia dir “Teòfor”, que vol dir 

“portador de Déu”. Sabem que va conèixer l‟apòstol Joan, i molt probablement 

a Pau, ja que Ignasi va dirigir durant 40 anys l‟església d‟Antioquia on Pau hi 

va residir freqüentment i on els  seguidors del Crist deixaren de ser una secta 

del judaisme per ser anomenats per primera vegada cristians.  

Li va tocar de viure una època de grans persecucions contra els cristians per 

part dels emperadors romans. De les 10 persecucions oficials de l’època més 

antiga,  ell  va patir a  Neró (64-68), Domicià (81-96) i sobretot la darrera de 

Trajà (109-111) a resultes de la qual fou condemnat a mort. Joan Crisòstom, 

un dels seus biògrafs en parlava d‟aquesta persecució; “Una guerra cruel 

s‟havia estès contra les esglésies, els fidels eren presos a les places públiques, 
sense que haguessin comès altre crim que haver abandonat l‟error, per entrar 
als camins de la fe, haver renunciat a les supersticions, reconèixer el Déu 

veritable i adorar el seu Fill unigènit [...] els feien sofrir mil formes de suplici, 
s‟acarnissaven amb els pastors perquè així creien que dominarien el ramat, 

però Aquell qui confon els designis dels malvats, va voler mostrar que no són 
els homes qui governen les esglésies sinó que és Ell mateix qui en té cura [...]al 
veure aquest suplici lluny d‟aturar els progressos de l‟Evangeli els feia créixer 

dia rere dia”. 

Ignasi va ser detingut i portat a Roma des de Síria per morir al circ devorat per 

les feres. Les autoritats romanes van creure que només pensant en el llarg 

viatge que hauria de fer d‟Orient a Occident, farien abatre i fer sucumbir la 

seva fe, però ben bé el contrari va passar. Totes les comunitats cristianes que 

 AGENDA  
La pregunta de l’ED 

EL DIJOUS 13-4 NO HI HAURÀ ACTIVITATS 

Delme. Responsabilitat i privilegi 
Dll: Lv 27,30-31.//Dm: Nm 18,8-11// Dc: Ml 3,8-10 //Dj: Mt 5,23-26// 
Dv: Llc 21,1-4//Ds: Ef 5,1-2 

Continuem des de Bona Llavor treballant en el servei a les persones. Ens 
sentim agraïts per la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració, 
però si TENS UN PARELL D‟HORES A LA SETMANA PER COMPARTIR, 
parla amb l'Àngela o La M Antònia. S‟apropa el dia del llibre i el dia 22 
posarem paradeta. Agrairem la vostra aportació de llibres infantils de 

segona mà o nous. Propera distribució: 8-4-17 

10-4 CET Com gestionar l‟estress. 1eebs, 10,15h 
11-4  Culte Unit Esglésies Baptistes, EEB 
Redemptor a les 20h 
16-4 Culte de Resurrecció a les 11h  
22-4 Rebost/Lliurament premis concurs 
literari i sopar a l„EEB Del Redemptor. 
1-5 Excursió Unida 
1 al 7 del 5 setmana de portes obertes 
5-5 Rebost//Conferència Dct Bandrés 
5 i 6 del5 Campanya rebost solidari 
7-5 ED Débora Rodríguez ,entitat el FAR 
20-5 Concert benèfic Betty Anka 1eebs, 20h 

1r Concurs literari de  
Sant Jordi. El Tema : 
Camins de  PAU. Data 
límit 14 d‟abril (Dia de la República) 
Bases penjades al taulell. El dia 22 hi 
ha la Gala del lliurament de premis. 
Més informació en Paco. 

PREGUNTA MES D‟ABRIL 
BUSQUEM UNS VERSETS 

Pista 2: Aquests ingredients els utilitzaven 
per fer perfums i olis aromàtics. 
Pista1: Parlen d‟uns ingredients. Es troben a 
un dels dos primers llibres de la Bíblia 

CONCURS  LITERARI 

LECTURES BÍBLIQUES 

NOVETATS BIBLIOTECA 
Us recordem que s‟apropa el dia del 
llibre  i a la llibreria potser trobareu el 
que necessiteu. 

anava trobant pel camí l‟acollien, li portaven menjar, pregaven per ell i ell ajudava 

i enfortia la fe d‟aquells cristians, i tal com deia en una de les seves cartes:  “Inclús 

les esglésies que no estaven pel camí m‟escoltaven de poble en poble” (Carta a 

Roma). Durant aquest penós viatge va escriure sis cartes a diverses esglésies (Roma, 

Esmirna, Filadèlfia, Trales, Magnèsia i Èfes) i una al seu amic Policarp. És en 

aquestes cartes on Ignasi reflecteix tota la seva fe i tota la seva confiança en el 

Salvador, apart d‟expressar fonaments teològics importants. No volia que a Roma 

els seus germans intercedissin per ell, tenia clar que el seu camí a la terra s‟havia 

acabat i va comunicar el desig de passar al Pare, doncs ja havia fet la seva carrera 

i el morir era passar a la veritable vida en Crist: “Per ser blat triturat per les dents 

de les feres i convertit en pa pur de Crist” (Carta a Roma).  


