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, la Maria Cs, Paco R i la Roser.
 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. Per la propera Conferència i els concerts
de la Coral.
 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 la situació del nostres pais.

12 de novembre de 2017
Número 1607

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!

 Per cada nou dia, agraint les benediccions que ens aporta.

Senyores

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

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.
Diumenge a les 20h

L’Estel:

Diaques

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
Al·leluia:

Dijous a les 6 de la tarda

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 ;

12 de novembre// 19 de novembre
Diaca de torn: Myriam R//Eva LL
Torn de porta: Rubén R //Benjamí G

ANIVERSARIS
14 MARTA P V

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

2 Cr 29,9
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

NOTES RESUM SOBRE LA 65 CONVENCIÓ

Francisco Melero

Hotel Gandia Palace, Platja de Gandia, 19 al 22 d'octubre de 2017 Amb una
assistència de 201 delegats i 164 visitants va començar la nostra 65a Convenció.
Dijous 19; nit d'intercessió, dirigida per Stella Maris Merlo, lliurament dels materials
recollits a les esglésies i que seran distribuïts a les esglésies del Nord d'Àfrica, a través
del Ministeri d'Obra Social i Missions Internacionals (MOS + MMII ). Divendres 20: a
les 9, un culte dirigit per Jorge J. Pastor i la predicació a càrrec de Samuel Pérez
Millos, pastor de l'Església Unida de Vigo. Assemblea presidida pel president Rubén
Bruno i la vicepresidenta Raquel Molina, 1. Admissió de noves esglésies: Alcalá de
Henares, Sant Sebastian de los Reyes i Moratalaz. 2. Raúl López, director del Ministeri
de Majordomia, va presentar els comptes de 2.016 i el pressupost per al 2.018,
queden tots dos aprovats. 3.Aprovació de traspàs de la propietat Alfa & Omega a
l'Església Baptista de Dénia, s’allarga el debat i es decideix continuar a la tarda
després de dinar. A les 16 hores, es va reprendre la sessió i va ser debatut aquest
tema, defensant el traspàs de la propietat nostres germans Jorge J. Pastor i Antonio
Calero, i sent debatut àmpliament amb diversos torns de paraula. Com a resultat i
després de diverses votacions (2/3 dels vots) va quedar aprovat que la situació de la
residència quedava com està en l'actualitat, amb una cessió fins a l'any 2031, com
consta en els acords de l'any 2006. 4. Propostes presentades per Carles Pàmies, en
representació de l'Església Baptista El Redemptor de Sabadell (Barcelona), respecte de
la delegació de vots i que els Directors de Ministeris tinguin veu però no vot, no van
ser aprovades. 5. Elecció de càrrecs: Director del Ministeri d'Evangelització i Missions.
Julio Cháfer, que amb la seva esposa, Damaris Juárez, tornen de Guinea Equatorial.
Director del Ministeri de Majordomia, Raúl López. Secretari General, Daniel Banyuls,
que ha estat recentment guardonat amb el premi Diaconia, amb motiu de la seva
trajectòria social i humanitària, especialment amb els refugiats a Grècia. Dissabte 21,
es va celebrar el 60 aniversari del Pla Cooperatiu, dirigit per Raúl López, qui va
presentar Visió i Projecte del Pla Cooperatiu i també amb la participació d'en Julio
Marañón i es va fer un reconeixement a diverses esglésies pel seu compromís. Dirigits
per Elías Nofuentes, cada representant de les associacions va presentar els seus
reptes i motius de pregària, tenint a continuació un temps de pregària. Raquel Molina
i Rosa M. Madrigal, van dirigir la presentació dels diferents ministeris de la UEBE, dels
quals tenim informació en el Llibre de la Convenció. El Ministeri de Missions
Internacionals va presentar el llibre titulat, Akiba, escrit per Paloma Ludeña i amb
fotos de Jordi Torrents. A la tarda, també Manuel Sarrias va presentar un resum visual
sobre la Reforma i Julio Díaz Piñeiro, director del Seminari UEBE, va tenir a càrrec seu
la conferència "500 anys i la reforma continua". La nostra germana Anna Martinez va
fer una intervenció explicant la feina que realitzen a la Llar d’avis Josefina Mata En
Rubén Bruno, en el temps de reconeixements, va donar la benvinguda als germans
del Cor de Dallas que van tenir diverses participacions al llarg de la Convenció,
extensiva també als germans que ens visitaven en representació dels Baptistes de
Virgínia, Baptist General Convention Texas, American Baptist Church i a Daniel
Rodríguez, president de FEREDE. En el temps d'homenatges, dirigit per Modest Palop,
es va fer esment a germans que ens han deixat en aquest any passat (Gerardo

McNeely, missioner per molts anys a Espanya que va ser Director del Seminari, i el
germà Bruno Castellá, de Badalona, destacat líder laic que va ser Vicepresident de la
UEBE a la dècada dels anys 70). Posteriorment es va recollir una ofrena per al Seminari
-Facultat de Teologia UEBE, recaptant 1.700 €. També va tenir lloc la presentació del
Document de Futur de la UEBE, que aviat serà remès per al seu estudi i reflexió a totes
les esglésies que formem la nostra unió. Diumenge 22, el culte de cloenda de la
convenció, va estar a càrrec d'Antonio Calero, pastor de l'església de Dénia, amb la
participació del Cor Gospel de Dallas.

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: 24-11
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 Paraules de Nadal
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.

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

La pregunta de l’ED
PREGUNTA MES DE NOVEMBRE
Busquem una llei curiosa
PISTA 2: Afectava a
germans solters i era fins
a cert punt voluntària
però sinó la volien
complir eren
estigmatitzats
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.

LECTURES BÍBLIQUES
Estimats/des mantinguem la unitat.
Dll: 2Co 13,11 //Dm: Sl 133,1//
Dc: 1Jn 4,12 //Dj: 1 Pe 3,9//
Dv: Pr 25,21-22 // Dss: 1Jn 3,18-19 //

Projecció de la pel.licula Strom, Letter of fire a diversos llocs de BCN i Terrassa,
mireu cartellera

