Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: La Mercè R i el seu fill Enric, la Rosa, l’Artur, per

l’Elisabeta i la seva família, la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina, la Isabel i el José; el Gori i
la Feli, la Teresa Q, la Gina, Miriam S (Lleida), la Maria Cs, Paco R, la Núria M, Marius LL,
Pascual H, M Lluïsa M.
 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 que han sofert una pèrdua.
 Pels ministeris i el servei a la comunitat i a la ciutat. Especialment per tots aquells que anem
reiniciant , per la renovació del compromís amb la missió que ens ha estat encomanada.
 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 per causa de la natura i la pèrdua.
 Per cada nou dia, agraint les benediccions que ens aporta.

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell

Benvingut!
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!

Dijous a les 6 de la tarda

Diumenge: Culte d’adoració 11h
Escola dominical: 11h
Dijous: Culte d’oració: 20h

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Bona Llavor
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem
Suport educatiu: Tornem al 5 d’octubre

Atenció pastoral

Corals
Diumenge a les 20h

L’Estel:

Diaques

Número 1601

Senyores

Cultes

Al·leluia:

1 d’octubre de 2017

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.
Francesc A: 609475704; Eva Ll 679124234;Albert M 657601050
Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;

1 d’octubre//8 d’octubre
Diaca de torn: Myriam R//Eva LL
Torn de porta: Benjamí G//Rubén R

ANIVERSARIS
6 Marta S
7 Montserrat S

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

Rm 14,5

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Luter, un home que vivia perillosament
Opinió| Ventijol suau | per Guillem Correa, pastor a Barcelona i secretari general del CEC

L’any 1521 Martí Luter va ser cridat a declarar davant de la Dieta o
Parlament del Sacre Imperi Germànic, que es reunia a la ciutat de Worms,
presidit per l’Emperador Carles V. A principis d’aquell mateix any,
concretament el dia 3 de gener, s’havia fet pública la Butlla papal “Decet
Romanus Pontifex” que posava punt final al litigi obert pel Reformador
alemany amb l’excomunicació de Martí Luter.
Per garantir la seva seguretat l’Emperador li havia donat un salconduit.
Segurament més d’un cop a Luter li va passar pel cap que la seva vida estava
en perill malgrat el salconduit. També a Joan Huss li havien garantit la vida
amb un salconduit i va acabar empresonat, torturat i, finalment, mort a mans
dels seus acusadors.
Malgrat totes les recances que segurament tenia, el 17/18 d’abril Luter va
arribar a Worms, protegit per la guàrdia imperial. El Reformador, davant
l’Emperador i la Dieta, es mantingué ferm en les seves conviccions i es negà a
retractar-se. El 26 d’abril Luter va sortir de Worms, igualment protegit per la
guàrdia imperial. Tot seguit, la Dieta va emetre la seva sentència final:
proclamà la proscripció imperial contra Martí Luter i prohibí les seves
doctrines.
El cisma estava servit.
En el decurs del seu camí de retorn a casa va ser segrestat. Fins que no va
arribar al seu lloc de destí Luter no va saber que havia estat el Príncep
Frederic III de Saxònia qui havia ordenat el seu segrest per protegir-lo. Els
seus segrestadors el van portar fins al castell de Wartburg. Va ser durant la
seva estada en aquest castell que va començar a traduir la Bíblia a l’alemany.
No es pot dir que la vida de Luter fos fàcil durant aquests anys: excomunicat,
cridat a declarar davant la Dieta, declarat proscrit, prohibides les seves
doctrines, segrestat i captiu en un castell. I, per si fos poc, el decret imperial
en contra d’ell concedia l’amnistia a qualsevol que
La legalitat hi ha cops que és perillosa per qui intenta canviar-la.

el

Dijous 12 d’octubre és festiu i no és realitzaran les activitats.

matés.

Ja has decidit on penses que pots servir al Senyor amb les qualitats
que Ell t’ha regalat? Bona Llavor t’ofereix algunes oportunitats, parla
amb l'Àngela o M. Antònia. A Bona Llavor continuem treballant al
servei de les persones. Ens sentim agraïts per la vostra col·laboració,
recolzament i suport en oració. Us necessitem, TU ETS NECESSARI.
Propera distribució: 7-10

La pregunta de l’ED

RESPOSTA MES DE SETEMBRE
5-10 Inici suport educatiu
L’home que buscàvem era
7-10 Rebost
MOISÈS.
15-10 25 aniversari Església Nuevo
Per conèixer la primera
pista del mes d’octubre us
Pacto de Sabadell 18h
haureu d’esperar a la
18-10 Concert de la Reforma
setmana vinent .
Auditori BCN, 20,30 entrades web
Us animem a participar i ho podeu fer
Auditori
individualment, en família, per classes,
21-10 Rebost
19 al 22 –10 Convenció UEBE Gandia
per grup de wasshap...o la fórmula que
“Units en gratitud i generositat.”
us sembli més convenient. És molt
29-10 Acte de celebració 35è aniversari
enriquidor val la pena!!!Respostes: Bústia,
de l'Església de Manlleu. 18h
mail fulletó o església o per whass al
31-10 Acte conmemoratiu 500 anys de la director de l’ED
Reforma, Caixa Forum BCN
CONVERSEM
11-11 Rebost
El divendres 17 del 11 us proposem
10 i 11 del 11 The Global
mantenir una conferencia, xerrada
Leadership Summit Terrassa
conversa, amb el pastor Delas sobre
17-11 Conversem amb Eduardo
en Dietrich Bonhoeffer, una vida molt
Delas de Dietrich Bonhoeffer: El
interessant que pot aportar noves
compromiso disidente
mirades per l’església d’avui
24 i 25 del 11 Gran Recapta

Informació detallada al taulell

LECTURES BÍBLIQUES

Som administradors del
Senyor
El proper dia 5-10 la nostra germana M. Dll: 1Co 16,2//
Lluïsa li practicaran una operació de genoll. Dm:2Co 8,7 //
Preguem al Senyor per ella, per la seva Dc:Ml 3,8-10 //Dj: Mt 6,33//
família i pels metges.
Dv:Mt 21,33// Dss: Mt 25, 5-18 //

INTERVENCIÓ

