
-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, Monroig , Mestre Cuscó (Oscar), Nouvilas, i Roldan (ingressat 
a l’hospital de Terrassa), Ramon i Mercè. 

∗Per les persones més grans de la comunitat. 
∗Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗Pels germans i germanes que han decidit servir al Senyor en els ministeris 

d’aquesta comunitat. 
∗Per les esglésies de SBD. 
∗Per les persones que pateixen a causa de conflictes ,de la guerra i  

especialment per les persones d’Haití.  
 

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. 

Francesc Asenjo,609475704; Amadeu Garcia,620603042; Xavier Nouvilas, 650439796;  

Marta Puig,687718941;  Myriam Rodriguez,676233434;  

7 de febrer//14 de febrer 
Diaca de torn:               
   Marta P//Amadeu G 
Torn de porta:  
  Ruben R//Manerl P 

Aniversaris 
10 Concha M 
12 Albert M 

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 
tel. 937103540 

7 de febrer de 2010  
Número 1207 

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     

No tothom qui em diu: 
“Senyor, Senyor”, 

entrarà al Regne del cel, 
sinó el qui fa la voluntat 
del meu Pare del cel.” 

Mateu 7.21 



Aquest any, amb l’arribada de la setmana santa, Jesucrist serà notícia. Com sempre 

veurem les pel∙lícules Quo Vadis, Jesús de Natzaret i moltes més. Es representarà La 

Passió  en  uns  quants  escenaris  arreu  de  Catalunya.  El  fervor  popular  traurà  als 

carrers  imatges  que,  segons  la  seva  opinió,  representen  a  Crist.  Com  cada  any, 

molts  seguiran  les  tradicions  religioses  i  es  faran  debats  entorn  de  la  figura  de 

Jesús. 

Sí, Jesús serà notícia com cada any, però també crec que, com sempre, ell serà el 

gran absent. 

I pregunto:  

De què serveix tenir una religió si no tens a Crist en el teu cor? 

De què serveix que tu segueixis una tradició si la resta de l’any no fas de Jesús el teu 

Senyor? 

De  què  serveix  emocionar‐te  amb  Jesucrist  i  tot  el  que  ha  fet  si  no  has  decidit 

seguir‐lo com el seu deixeble? 

Com la majoria de vegades ens hem quedat a la superfície. I trobem que ja ens està 

bé, no volem compromisos. 

Només una reflexió: Jesucrist sí es va comprometre fins al final per tu i per mi. I ho 

va fer per ser el nostre Salvador i Senyor, per donar‐nos perdó i aconseguir la nostra 

reconciliació. Per  fer de  nosaltres  homes  i  dones  amb  una  nova  vida  i  una  nova 

esperança. 

No  et  quedis  a  la  superfície.  Apropa’t  a  Déu  i  ell  s’aproparà  a  tu.  Si  vols,  pots 

quedar‐te amb la tradició, però jo et convido a apropar‐te a Crist i tenir amb ell una 

veritable relació.  Tu decideixes! 

Fidel Caralt  
REBOST 

LA PREGUNTA DE L’ED AGENDA - FEBRER 

Continuem treballant en el servei del rebost quinzenalment.  
La teva col·laboració i participació continua essent necessària per realitzar les 
diferents les tasques: de distribució i /o emplenar el rebost amb aliments, oli, 
arròs,llegums, tonyina. Pots canviar paquets de llet. 
 Proper dia de distribució:13-2-2010 

8-  CET,  “Cosmologia del Gènesis i  
     cosmologia actual“.  
     Ponent :Raimon Reginaldo. 
     Lloc i hora: 1eebs , 10h15’ a 17h  
13- Rebost 
21-Escola Dominical: Conferència 
 Diego Martínez. 

-18h Culte musical amb en 
Samuel  Barceló. 

27- Rebost 
- Assaig músics 2/4 de 11 del  
mati 
-19h Esglèsia del Redemptor 
Conferència “Els últims avenços 
sobre el cancer”Didac Frutos 

Les persones que desitgin mantenir una entrevista amb el pastor Melero, truqueu 
al 630113463 per poder concretar dia i hora. 

ATENCIÓ PASTORAL 

RESPOSTA MES DE GENER: 
DAMARIS 

CIUTAT DE LA BIBLIA :       
1a Pista: Ciutat de l'Antic Testament. 
Apareix en una visió a un dels profetes". 

El rànking el teniu penjat al taulell. 

Us recordem : 
El Programa Buenas Noticias TV s’emet tots els 
diumenges a les 8’45 a la 2. 
Nèixer de Nou, cada últim diumenge de mes 
a partir de les 10h10’ del matí. 

PROGRAMES TV 

 

FORMACIÓ AGENTS PASTORALS A PRESONS 
El Centre d’Estudis Joan Vallès ha convocat aquest nou curs semi- presencial, adreçat a 

totes les persones interessades a incorporar-se als equips de voluntariat que 

setmanalment realitzen tasques d’atenció religiosa als Centres Penitenciaris catalans. 

Només hi ha una sessió presencial abligatòria el 10 d’abril 

Més informació, cejv@consellevangelic.cat o 93.424.10.20. 

CANVI D’HABITACIÓ 
El nostre germà Nicolas Roldan, ara està a 
l’habitació 516 de l’Hopital de Terrassa, es 
recupera lentament d’aquest procés que 
sembla que serà llarg. Continuem pregant 


