
-Repartim roba i aliments 
-Classes de català i cuina 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del mati. 

Pregària 

Beneficiència 

Recordem pregar :  
∗Pels malalts ,malaltes i les seves famílies, de manera especial per les 

families: Llaudet, Nouvilas, Monroig i Mestre Cuscó, (Oscar) 
∗Per les persones més grans de la comunitat. 
∗Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗Pel pastor, pels diaques, pels responsables de ministeris, i per cada un dels 

membres, que puguem desenvolupar les tasques que els Senyor té preparades 
per nosaltres pel any 2010.  

∗Per  les activitats nadalenques que van quedant,  en les que la    Bona Nova 
del Crist serà anunciada. 

∗Per  no  ser insensibles al nostre entorn i col·laborem amb la construcció 
d’una societat més justa. 

Caldera 
Grup de pregària 

15 min. abans del  culte.   
Lloc: Guarderia. 

Cultes 

Diumenge: Escola Dominical 11h del mati. 
                  Culte de predicació a les 6 de la tarda. 
Dijous: Culte de pregària a les 8 del vespre. 

Corals Senyores 

Dijous a  2/4 de 7de la tarda Al·leluia:  
L’Estel:    

 Diumenge a les 8 del vespre.  

 Diumenge  2/4 de 1 del migdia.  

Diaques 2n dimarts de cada mes a les 2/4 de 9 de la nit. 

Pastor: Fco  Melero, 630113463; Francesc Asenjo,609475704; Amadeu Garcia,620603042;  

Xavier Nouvilas, 650439796; Marta Puig,687718941;  Myriam Rodriguez,676233434;  

3 de gener// 10 de gener 
Diaca de torn:               
   Marta P//Amadeu G 
Torn de porta:  
  Manel P//Gregori P 

Aniversaris 
5 Eloi Rifà 

6 M Teresa Zamora 
Magdalena Pons 
8 Ivan Casanovas 

Si teniu noticies, comentaris, o coses que us semblin que poden ser interessants per 
compartir ens ho feu arribar al mail del fulletó: fulleto@1eebs.com   

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

3 de gener de 2010  
Número 1202 

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! 

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A     



Ha arribat l’Any Nou i amb ell les valoracions del que ha estat la nostra vida 
aquest any que acabem de deixar i de bons propòsits per aquest Nou any 
que acaba de néixer. 
I també arriba la pregunta: Senyor, què vols que faci?, què demanes de mi 
per aquest nou any? 
La resposta ja la conec. No sé les situacions per les que passaré i el que em 
tocarà viure, però si sé el que vol de mi: 
Em demana compromís, en la proclamació del Regne, em demana 
compromís en l’edificació de la seva casa. No em demana coses que no puc 
fer o coses per les quals no tinc capacitats, només em diu que allò que tinc, 
que allò que sóc ho posi al seu servei i al dels altres. 
Tots/es tenim coses per aportar a l’edificació de seva Església, potser no son 
coses extraordinàries, tal vegada son petites coses, però de ben segur que 
serviran per estimar-nos , enriquir-nos i aquest temple que som nosaltres en 
sortirà beneficiat i podrà mostrar la glòria del Senyor. 
Aquesta anècdota que us explico a continuació m’ha fet pensar que tots som 
absolutament necessaris si volem donar la llum i l’esperança que aquest món 
nostre necessita: 
Aquella nit Martin Luther King feia una conferència. Volia convèncer els 
assistents de la importància de desenvolupar un profund sentit de 
col·laboració entre les persones a si de poder assolir objectius valuosos per a 
la comunitat. Ell havia sentit repetidament la mateixa queixa estèril: 
 -Però jo ….què hi puc fer? 
Aquell dia va fer apagar tots els llums de l’estadi 
Quan tot va estar a les fosques, va preguntar: 
 -Algú pot fer res per il·luminar-nos? 
Tothom va romandre amb silenci. Ell va treure l’encenador i el va encendre. 
 -Veieu aquesta llum?. va dir 
El públic va assentir, en silenci. 
 -Ens serveix per alguna cosa? 
Novament, es va fer el silenci. 
 -Traieu,ara,cadascun de vosaltres, els vostres encenedors i, quan us 
faci el senyal, enceneu-los. 
L’estadi es va il·luminar amb milers de llums petitones.  
Jo ja he agafat l’encenedor i tu, també el portes? 

M. Antònia 

REBOST 

El passat 29 de desembre es va anar al Banc dels Aliments de Barcelona i també va 
arribar la comanda del Rebost Solidari de Sabadell. Una bon grup de germans ens van 
reunir a L’Església per descarregar les furgonetes i emmagatzemar-ho. També els més 
valents i forçuts de tots (els joves) varen treure els bancs i posar les taules tant pel 
sopar(31) com pel dinar(2). 
Aprofitant que estàvem tots junts, grans i petits varem preparar els lots pel dia 2 de 
gener. 
Van ser una hores de molta feina, però també de compartir i a on es van poder 
constatar les ganes d’ajudar que portem dins i va resultar molt gratificant. 
Pel rebost continuem necessitant: oli, arròs,llegums, tonyina i mans. 
Proper dia de distribució:16-1-2010 

GRACIÈS A TOTS/ES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ 

LA PREGUNTA DE L’ED 

AGENDA 

RESPOSTA MES DE DESEMBRE 
HERODES 

Aquesta setmana no hi ha pista, 
ja que el gener té 5 diumenges. 
El ranking el teniu penjat al 
taulell. 

MEMÒRIES/INFORMES 2009 

Amb el final d’any arriba la tasca 
més feixuga, fer les memòries. Els 
responsables dels diferents 
ministeris podeu lliurar els 
documents a la Myriam R o 
enviar-ho al mail de l’església. 

CALENDARIS 

La Rosa M :Buena Semilla  ,és una bona 
eina  per compartir l’evangeli. 
L´Anna M  els de l’ UEBE per les missions. 
Myriam R: Residència Infantil Emmanuel. 

CULTE D’ANY NOU 

El proper dissabte 9 de gener de 2010 es 
celebrarà el culte d’Any Nou, a l’Esglèsia 
Evangèlica d’Hostafrancs, carrer Rector 
Triador,30 Barcelona,  a les 19h. Aquest 
culte tradicional està organitzat per diverses 
institucions evangèliques.(IBEC; CEC....) 

Gener 
9- Culte any Nou, 19h Església 
de Hostafrancs. 
16- Concert Coral Al·leluia per 
l’IBEC a Poble Nou. 
 

SALUTACIONS 
Des de Erandio on ha trobat feina la Janeth 
ens envia salutacions per a tots/es els 
germans/es de la comunitat, ens desitja un 
any ple de les benediccions del Senyor, i 
també ens diu que ens troba a faltar. 

Aquest dijous 7 encara no hi haurà activitats. 
REUNIONS DEL DIJOUS 


