
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: Tornem al 5 d’octubre   

Diumenge: Escola dominical: 11h 
Culte d’adoració 18h 
Dijous: Culte d’oració: 20h 

Dijous a les 6  de la tarda  

Al·leluia:  

L’Estel:   

 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,  la Maria Cs,  Paco R,  Marius LL, 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. 

Cultes Senyores 

Diumenge  a les 20h 

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

Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

5 de novembre //12 de novembre 
Diaca de torn:  David R // Myriam R 
Torn de porta: Benjamí G // Rubén 

ANIVERSARIS 

9 Maria G//11 Núria P 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

5 de novembre de 2017 

Número 1606 

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! 

 

Fl 1,27 



VIURE UNA VIDA QUE HONORI L'EVANGELI“ Apor: Andreu E M 

A Roma, Pau va quedar sota arrest domiciliari uns dos anys (Ef. 4:1) i 

"encadenat per causa de Crist" (Fil. 1:13), serà aquesta altra ocasió per medi-

tar i escriure? Cada carta des de la presó (Filemó seria una quarta) revela 

una sublim cristologia. En Filipencs, Jesús descendeix als abismes i és exaltat 

al més alt; en Efesis, tot és posat sota els seus peus, i en Colossencs, Crist és 

el cap suprem de les dues creacions: l'univers i l'Església. 

L'apòstol sap que podria estar a prop de la mort. Però "passi el que passi", 

visqui o mori, el seu principal interès no està en si mateix sinó en l'Evangeli i 

en el que li passarà quan ell ja no hi sigui. Per això fa cinc eloqüents cridats 

als filipencs (vv. 27-30). 

Primer: la crida a viure una vida digna de l'Evangeli. La nostra conducta ha 

d'harmonitzar amb el nostre anomenat. No hi ha d'haver dicotomia entre el 

que diem i el que som, sinó una consistència essencial. 

Segon: ens crida a estar ferms en l'Evangeli. L'estabilitat és important en qual-

sevol esfera: un govern estable, una economia estable, un edifici estable... 

Avui veiem escassa estabilitat en doctrina i en ètica. 

Tercer: la crida a contendre per la fe en l'evangeli. Descriu una combinació 

entre evangelisme i apologètica, no només la proclamació de l'Evangeli sinó 

també la seva defensa i l'argumentació de la seva veritat. 

Quart: hem de treballar junts per l'Evangeli. Aquest és el cridat a la unitat, 

que tant s'emfasitza en Filipencs. Pau urgeix als cristians de Filipos: "Sàpiga 

que us manteniu ferms en un sol esperit, i que lluiteu unànimes per la fe de 

l'Evangeli” (v. 27). No cal dir que l'apòstol no està propugnant la unitat a 

qualsevol preu, negociant les veritats fonamentals, sinó el fet d'estar units en 

l'essencial de l'Evangeli. 

Cinquè: una crida a patir per l'Evangeli. "Perquè a vosaltres us és concedit a 

causa de Crist, no només que cregueu en ell, sinó també que patiu per ell" (v. 

29). És impressionant que la fe i el sofriment siguin privilegis cristians pa-

ral·lels que Déu dóna al seu poble. Els filipencs havien vist a Pau patir perse-

cució física quan estava a la seva ciutat, i ells també haurien de patir. Perquè, 

com va escriure Dietrich Bonhoeffer, "el sofriment és la insígnia de l'autèntic 

cristià". 

A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones i t’ofereix 

algunes oportunitats per desenvolupar els teus dons, parla amb 

l'Àngela o M. Antònia. Ens sentim agraïts per la vostra col·laboració, 

recolzament i suport en oració. Us necessitem, TU ETS NECESSARI. 

Propera distribució: 11-11 

La pregunta de l’ED 
RESPOSTA MES D’OCTUBRE 

ELS 2 homes que buscàvem eren:  

NADAB I ABIHU  

PREGUNTA MES DE  

NOVEMBRE 

Busquem una llei curiosa 

PISTA 1: En principi 

afectava a germans que 

vivien en una mateixa heretat. 

Us animem a participar i ho podeu fer 

individualment, en família, per classes, 

per grup de wasshap...o la fórmula que 

us sembli més convenient. És molt 

enriquidor val la pena!!!Respostes: 

Bústia, mail fulletó o església o per 

whass al director de l’ED. 

11-11 Rebost 

10 i 11 del 11 The Global 

Leadership Summit Terrassa 

15 al 30 del 11 XIV Mostra de 

cinema espiritual de Cat 

17-11 Conversem amb Eduardo 

Delas  de Dietrich Bonhoeffer: El 

compromiso disidente 

24-11 Rebost 

1 i 2 del 12 Gran Recapta 

9 –12 Rebost 

16-12 Concert  Coral  Al·leluia Nadal 

IBEC 

Informació detallada al taulell 

CONVERSEM 
El divendres 17 de novembre us 
proposem mantenir una conferencia, 
xerrada conversa, amb el pastor Delas 
sobre en Dietrich Bonhoeffer, una vida molt 
interessant que pot aportar noves mirades 
per l’església d’avui. 

FORMACIÓ 
Els dies 10 i 11 de novembre les 
Jornades de formació Global Leadership 
Summit, a la Unida de Terrassa. Un 
recurs per millorar les teves habilitats i 
recursos per treballar i dirigir equips.  

Disposem a la nostra llibreria de llibres 
sobre Dietrich Bonhoeffer i comentaris 
d'Isaïes. Ja tenim els calendaris pel pro-
per any. Dona una ullada 

LLIBRERIA LECTURES  BÍBLIQUES 

Estimats/des mantinguem la unitat. 
Dll:Jn 13,35//Dm:Sl 133// Dc: 1Jn 

2,10//Dj: Mt 5,9// 
Dv:Pr 12,20// Dss: 1Jn 4,12 // 

Benvinguda Vicenta 


