
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

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:  dijous 17,30 a 19 h 

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

Dijous a les 6  de la tarda  

Diumenge  a les 20h 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,   per la petita 

Valentina, Sonia i Joan F, Marta P V, M Antònia P. 

  Per totes les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, infants. Per 

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

 Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina. Per aquelles que no 

tenen una llar. 

   Per la nostra comunitat, cada un dels serveis, ministeris i les persones que els 

desenvolupen, i els  reptes que el Senyor té preparats per nosaltres.  

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

esclavatge.  

 Per la situació del nostres país. 

 Per cada nou dia, agraint les benediccions  i les oportunitats de servir. 

Cultes Senyores 

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

Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

29 d’abril// 6 de maig 
Diaca de torn:    David R//Myriam R 
Torn de porta: Ruben R//Joan F 

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   

ANIVERSARIS 
2 Juana F// 4 M. Teresa A 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

29 d’abril de 2018 

Número 1631 

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

Rm 15,7  

Per tant,  

acolliu-vos els uns als altres,  

tal com el Crist  

també ens va acollir  

per a glòria de Déu.  

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! 



El sentit de la vida Raquel Reginaldo 

Sant Jordi 2018 

Em pregunto: el sentit de la vida o una vida amb sentit? Sembla el mateix, 
però hi ha una sensible diferencia 
Quim sentit té la vida? Que és la vida? Aparentment la distància que hi ha 
entre el naixement i la mort, però és molt més que això. Perquè estem en 
aquest món? Per trobar-hi sentit ens hem de remuntar al principi de la creació: 
Déu va crear tot el que existeix i va donar vida a plantes, animals i l’últim 
l'ésser humà. Va ser la culminació de la seva obra, hi va posar tot el seu amor, 
per què? Hi trobo dos motius: 1 – perquè gaudis de tot el que havia creat, 2 – 
perquè fóssim els seus amics. Els va crear a la seva imatge: “Déu va crear 
l’home a la seva imatge, a semblança de Déu el va crear; crear l’home i la 
dona” (Gn1,27) 
Déu volia que fóssim els seus amics, tenir una relació intima amb l'ésser humà 
a qui va crear i estimava. Aquest és el veritable sentit de la vida: la relació 
entre el creador i la seva obra, una relació d’amor i amistat. 
No va crear robots, va crear persones amb criteri per escollir el que volien fer, 
però com va respondre a tots el seu amor? Desobeint-lo. Deixant-se enganyar, 
i pitjor encara: no reconeixent la seva falta: “Senyor la dona que has posat al 
meu costat...” i ella: “la serp...” Van trencar el vincle d’amor en introduir el 
pecat, la desobediència i l’orgull; van deixar la vida sense sentit. Si almenys 
haguessin reconegut la seva falta, segur que Déu, que és bondadós, els hauria 
perdonat, el càstig, si hi hagués hagut conseqüències, no haurien estat tan 
dràstiques i la llavor del pecat que ens han tramès, no seria tan devastadora 
(Gn 3). Però el Senyor és amor i sempre dona segones oportunitats: Els hi va 
donar al poble d’Israel i ens la dóna a nosaltres ara. 
Déu vol donar-nos un altre l’oportunitat perquè tornin a tenir sentit les nostres 
vides. Tenint en compte que: Perquè tots vam pecar i estem privats de la 
presència de Déu (Rm 3,23) Només era possible si s’esborraven les nostres 
culpes i es recuperava el vincle d’amor. Com? Així: Ja que Déu ha estimat tant 
al món, que ha donat el seu Fill únic perquè el qui creu en ell no es perdi, sinó 
que tingui vida eterna Jn 3,16,. La sang de Jesucrist ens deixa nets de tot pecat 
(1 Jn 1,7) 
I aquí tenim una vida amb sentit: recuperar la relació amb Déu i és més: poder 
ser anomenats fills de Déu, i mentre estem en aquest món, servir-lo, honrar-lo, 
adorar-lo. 
Déu té molts propòsits per nosaltres que donin sentit a les nostres vides, només 
falta que l’escoltem per saber quin és el nostre: Missioners? Pastors? Músics? 
Mestres? No tothom és apta per aquestes tasques, però el Senyor que va dir: 
“Aneu pel món i prediqueu l’Evangeli” també diu: “Veniu, beneïts del meu 
Pare; hereteu el Regne preparat per a vosaltres des de la creació del món. 
Perquè vaig tenir fam i em vau donar menjar; vaig tenir set i em vau donar 
beure; era foraster i em vau acollir; estava nu i em vau vestir; estava malalt i 

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.  
La campanya de primavera del Rebost Solidari de Sabadell és farà els dies 

18 i 19 de maig. Apunta’t a l’Elisabet B o al David R 
Propera distribució: 11-5 

La pregunta de l’ED 

LECTURES  BÍBLIQUES 

Superació: El que avui 
no puguis dominar a la 
teva vida; amb el temps 
et dominarà a tu 
 Dll: Rm 21,21/ 
Dm: 1 Jn 4,4// 
Dc: Ap 2,7/ 
Dj: Ap 3,21/ 

29-4 Culte 18h Meditació de la Paraula 

Daniel Pujol 

1-5 Excursió Unida a Palau de Plegamans 

5-5 Trobada primavera de la UMBE a 

Nativitat Terrassa//Conferencia de Mireia 

Vidal “Saludad a nostra hermana Febe, 

Església Sant Pau BCN a les 10h// Acte 

central de les Jornades de portes obertes 

dels centres de culte 

18 i 19 del 5 Rebost Solidari 

Informació detallada al taulell 

PREGUNTA MES D’ABRIL 

Busquem una dona  

PISTA 4: Ella el va calumniar i el va 

tancar a la presó. 

PISTA 3: Ell era molt fidel  

al Senyor i no va caure en  

la temptació 

PISTA 2: Es va obsessionar  

amb un servent del seu marit. 

PISTA 1: Era la muller d’un capità de la 

guàrdia del seu país. 

ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!! 

PROGRAMA  AMB 

TOTES LES 

ACTIVITATS AL 

TAULELL 

COMIAT 

La Vicenta Rios torna cap Austràlia. Li 
desitgem un bon viatge i que el 
Senyor l’acompanyi. Esperem que 
pugui tornar aviat. BON VIATGE 
VICENTA!!!! 

em vau visitar; estava empresonat i vau venir a veure’m” Mt 25,35-36 Aquestes 
també ton tasques per servir-lo i omplen de sentit. 
I podem afegir: Abraçar el qui està afligit, escoltar el qui està angoixat, pregar per 
qui ho necessita, cuidar els pares ancians. Si llegim la Bíblia amb atenció i 
constància, segur que trobarem moltíssimes coses a fer que donaran sentit a la 
nostra vida. 


