
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

31d’octubre// 7 de novembre 

Diaca de torn:  Paco A/Xavi N 

Torn de porta: Gregori/Paco A 

Beneficiència 

-Repartim roba i aliments 
- Esmorzem 

-Classes de català per adults amb guarderia.  
-  Fem deures (per nens/es de primària) 

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Oscar, Mercè R,   Artur i Montserrat 
(pares de l’Artur), Susan Woodcock (pastora Església  Reformada SBD), Alina (filla 
de l’Elisabeta) 

∗ Per les persones grans de la comunitat. 

∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 

∗ Per les famílies que passen temps difícils. Especialment per la família de la 
Núria S. cosina de la Maria C. Haití, Indonèsia. 

∗ Pel ministeri d’evangelització. 

∗ Pel  ministeri de les Corals i els seus cantaires. 

∗Per les famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de consol. 

∗ Per la joia d’un nou dia. 

Diaques 

Francesc A, 609475704;Amadeu G, 620603042; Xavier N, 650439796;  
Marta P, 687718941; Myriam R,676233434; 

Caldera  
Grup de pregària 

Corals 

Al·leluia: Diumenge a les 8 del vespre 
L’Estel:  Diumenge 2/4 1 del migdia  

Senyores 

Dijous a 2/4 de 7 de la tarda.   

Telèfon per contactar amb el pastor Melero: 
630113463. 

Atenció pastoral 

Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com   
                                            MOLTES GRÀCIES! 

Cultes 

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

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

ANIVERSARIS 

1-11 Pablo M 

          4-11 Ivan N 
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Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A     

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! 

Jm 1,19 



Una noia estava esperant el seu vol en una sala d’espera d’un gran aeroport. 
Com que havia d’esperar molta estona, va decidir comprar un llibre i també 
un paquet de galetes. 
Va asseure’s en una sala de l’aeroport per a poder descansar i llegir en pau, 
i va deixar les seves coses al seient del costat. Deixant aquest seient entre 
mig, va asseure’s un home que va obrir una revista i va començar a llegir. 
Al cap d’una estona a la noia li va agafar gana, va obrir les galetes que tenia 
al seient del costat, i va començar a menjar. 
Quan ella va agafar la primera, l’home també en va agafar una. Ella es va 
sentir indignada, però no va dir res. Només va pensar: “Que descarat! Si jo 
fos més valenta, fins i tot li donaria una bufetada per a que no se n’oblidi 
mai”. 
Cada cop que ella agafava una galeta, l’home també n’agafava una. 
Allò la indignava tant que no aconseguia concentrar-se ni reaccionar. 
Quan quedava només una galeta, va pensar: “què farà ara aquest 
aprofitat?” 
Aleshores, l’home va partir la última galeta i en va deixar mitja per a ella. 
Ah, no! Allò li va semblar massa! Es va posar a rebufar de ràbia. Va tancar el 
seu llibre, va recollir les seves coses i va marxar cap al sector 
d’embarcament… 
Quan va asseure’s a l’interior de l’avió, va mirar dins la seva bossa i per la 
seva sorpresa, allà estava el seu paquet de galetes, intacte, tancat! 
Va sentir tanta vergonya! 
Només aleshores es va adonar de quan equivocada estava. Havia oblidat 
que les seves galetes estaven guardades dins la seva bossa! Ja no era temps 
ni tenia possibilitats per a donar explicacions o demanar disculpes. Però sí 
per a raonar: 
Quantes vegades a la nostra vida traiem conclusions, quan hauríem 
d’observar millor? Quantes coses no són exactament com pensem sobre les 
persones? 
Va recordar que existeixen quatre coses a la vida que no es recuperen:   
   
∗ Una pedra, després d’haver-la llançat; 
∗ Una paraula, després d’haver-la dit; 
∗ Una oportunitat, després d’haver-la perdut, i 
∗ El temps, després d’haver passat. 

UN PAQUET DE GALETES 

AGENDA 
6-11 Cet Reciclatge 
9-11 Diaques 
13-11 Rebost/Manteniment 
21-11 Tenda Haiti. Culte amb la 
participació d’en Daniel Banyuls 
 

Necessitem: Xocolata en pols per la llet en pots de 250 gr, oli d’oliva,  llegums 
cuits(vidre), cafè i xocolata, i com sempre les vostres mans i pregàries. La  col·laboració 
de tots/es és necessària. Propera distribució d’aliments, classes de català i suport per 
estudiants d’ensenyament obligatoris: 13 de novembre 

REBOST 

PROGRAMES TV 
El programa Buenas Noticias s’emet tots els 
diumenges a les 8h 45’ a la 2 TVE. 
Néixer de Nou, a les 10h10’, al 33 proper 
dia 31-10 

CET 
Cet– Reciclatge 
Seminari I 
Tema: Llei i reglament llocs de culte 
Ponent: Montserrat Coll 
Dia i lloc: 6-11 IEB Badalona a les 10h 

LA PREGUNTA DE L’ED 
RESPOSTA MES D’OCTUBRE: 
El Personatge bíblic amagat era: EL REI OZIES 
o AZARIA 
Pel mes de novembre,FEINA O OFICI 
Pista 1: Feina realitzada normalment per un 
home a les corts orientals de l’Antic Testament: 
Us animem a participar a tots i a totes els/les 
alumnes de l’ED, individualment o amb la 
família.  

Les senyores de l’església 
us volen presentar en 
Marcos , el nen que tenen 
apadrinat a través de 
Compassion. 

EN MARCOS 

CALENDARIS 
L’Anna M ja té els calendaris de la Buena 
Semilla pel proper any. És una eina útil per 
compartir l’evangeli. 

ABSIDE 

El diumenge 21 de novembre tindrem 
plantada al pati de l’Església, aquesta tenda 
amb una exposició de fotografies d’Haití . Ja 
us anirem informant! 


