
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 divendres  d la tarda 
Repartim roba i aliments, i conversem 

Suport educatiu:  vacances estivals 

Diumenge: Escola dominical: 11h 
Culte d‟adoració 18h 
Dijous: període  d‟estiu 

Aturades fins el setembre 

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 ,   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, per l‟Alicia S. per la Roser i en Paco 

  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. Pel Proper 

concert de la Coral i la Conferència 

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

esclavatge i les situacions que provoca la natura. 

 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 ;  

10 de juny//17 de juny 
Diaca de torn:   Myriam R//Eva Ll 
Torn de porta: Rubén R// Benjamí G 

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té 

les guardis només per a tu.            fulleto@1eebs.com   

ANIVERSARIS 
13 Andreu E C 

16 M. Antònia P 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

10 de juny de 2018 

Número 1637 

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! 

 
...també nosaltres donem gràcies a Déu 

incessantment, perquè, quan vàreu rebre la paraula 

de Déu que ens heu sentit predicar,  

1 Te 2,13 

l'acollíreu,  

no pas com a paraula humana, 

sinó tal com és en realitat, 

paraula de Déu que actua 

eficaçment en vosaltres, els 

creients.  



EL VALOR DE LA Bíblia PER AL CRISTIÀ (i IV) 

El més meravellós de la Bíblia és que els homes que han rebut el missatge de 
Déu hagin sabut fer-ne paraules humanes sense que per aquest motiu 
perdessin valor. Per aquest mitjà nosaltres arribem a conèixer Déu i ens 
n‟adonem, quan estudiem, el caràcter a través del qual es revela a si mateix. 
Ens dóna a conèixer la seva santedat, el seu poder, la seva omnipresència, 
perquè sapiguem que res escapa al seu coneixement. Que té pietat de la 
persona més miserable, que no rebutja a qui s‟apropa a Ell amb el cor 
contrit, però que no li tremola la mà per castigar a qui gosa desafiar-lo. 
Si la revelació bíblica no contingués aquest missatge que ens ensenya el Camí 
per arribar al coneixement personal de Déu, per nosaltres que vivim allunyat 
d‟Ell, no tindria cap valor, però ara, gràcies al fet que conté amb tot detall el 
procés revelat per Déu pel qual podem arribar a conèixer-lo, la Bíblia passa a 
ser un element indispensable per a nosaltres. Des de la primera frase “en el 
principi” fins a la darrera “Amén”, tota ella està encaminada a determinar de 
forma clara i contundent la salvació per Jesucrist. 
Podem assegurar que Jesucrist és la realització vivent del nou pacte de Déu 
amb la humanitat i tot el que trobem a les Sagrades Escriptures, relacionat 
amb la vida del Crist, tot ha estat fet per al nostre bé. No podem cansar-nos 
de donar gràcies i glòria a Jesucrist que ha sabut fer tot quan convenia per al 
nostre bé, de forma que ara nosaltres podrem arribar al “summe bé” només 
acceptant la seva ofrena amorosa. 
Aquest és el valor que la Bíblia té per a nosaltres els creients. Llàstima que a 
vegades oblidem el valor positiu i real que té la Bíblia i li donem un valor 
secundari. Llavors es converteix en tan sols un llibre que l‟usem els diumenges 
al culte, res més. A les cases de tots els creients de ben segur hi ha una Bíblia. 
Possiblement a casa nostra n‟hi haurà una. Pregunta‟t!: “Que hi fa aquella 
Bíblia allí?” “¿Té alguna finalitat?” 
Sí, realment té una gran missió a complir. La missió de parlar-te de Déu. De 
dir-te les seves paraules. De donar-te a conèixer la seva revelació. Però la 
Bíblia és muda, no pot fer res si tu no col·labores i deixes que et porti el 
missatge que conté i que ve de part de Déu. Has de tenir un lloc per la Bíblia 
a la biblioteca, però encara molt més gran en el teu cor si vols que compleixi 
amb el seu propòsit. 
Estimem la Bíblia, la Paraula de Déu, perquè té un valor positiu per a tots 
nosaltres. No deixem que aquest valor s‟afebleixi ni s‟oblidi. I pensem 
sempre, ara mateix, de donar gràcies a Déu per la gran benedicció que 
significa poder tenir aquesta Bíblia a les nostres mans. 
 
Article publicat per Pere Puig B. A la revista “Entre nosotros” del març de 1957, p. 6-8. Traducció: Carles Raurell  

bonallavordiaconia@gmail.com 

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: 22-6 

CLASSIFICACIÓ ED 

LECTURES  BÍBLIQUES 

Com et sents? Estàs desanimat? 
Dll: Sl 34,1-10 
Dm: Is 12,1-6 
Dc: Rm 15,1-6 
Dj: 2 Co 4,16-18 
Dv: Fl 4,10-13 
Dss: Col 1-9-14 

10-6 ED Xocolatada a les 10,30. Sortida 

cultural. 

11-6 CET El discerniment cristià a la 1eebs 

12-6 Lectura  del discurs M. Luter King. 

Acadèmia catòlica 19h 

15-6 Conferència Antonio Cruz ”Cinc 

arguments contra Déu” 

17-6 Clausura ED i Vermut// Concert 

Primavera, Preparats pel canvi? 

22-6 Rebost 

24-6 Inici horari d‟estiu, culte 11h. // 

Reunió d„Església a 12,30 

6-7 Rebost 

Informació detallada al taulell 

 

 

Gràcies per 

la vostra 
participació, gràcies per voler 
aprendre jugant, gràcies per la 
persona secreta  que ens prepara amb 
cura el Joc. Gràcies per aquesta altre 
oportunitat d'aprendre més de la Bíblia 
que ens enriqueix. 

http://www.bonallavor.es/ 

 

Informació de campaments per totes les 
edats. 

ASSEMBLEA 

El proper 24 de juny tindrem 
l‟assemblea ordinària abans de 
l‟estiu. On els membres de la 
comunitat hi som convidats. Penses 
que pel fet de ser una reunió 
ordinària no és important?. TU ETS 
P A R T  I M P O R T A N T  D E  L A 
COMUNITAT. PARTICIPA!! 

Familia O 66 

Elisabeta P 66 

Júlia i Andreu 64 

Anna P 54 

Roc O 18 

Marta S 10 

Paco R 10 

David R 8 

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  


