
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

21 de novembre// 28 de novembre 

Diaca de torn:  Xavi N/Paco A 

Torn de porta: Benjamí G/Gregori 

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), Alina (filla de l’Elisabeta), Anna M, Gabi L, Paco A. 

∗ Per les persones grans de la comunitat. 

∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 

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

∗ Per les dones que pateixen maltractaments. 

∗ Pel ministeri d’evangelització.  

∗ Pel  ministeri de les Corals i els seus cantaires. 

∗ Per les benediccions que reben cada 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 

27 Sònia F i Olga N 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

21 de novembre de 2010 
Número 1247 

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! 



Una curiosa noticia publicada al Nacional Geographic em va 

sorprendre. L’any 2005, en un institut de recerca natural a Israel, van 
aconseguir que una llavor, trobada en unes excavacions arqueològiques 

i que tenia mes de dos mil anys, germinés i amb molta cura es convertís 

en una palmera de dàtils. És el miracle de la vida. 

Tothom entén la importància de les llavors per a la existència de l’ésser 
humà. I de fet s’han creat bancs de llavors per tot el mon, per tal de 

conservar aquest preuat element. 

La llavor ens parla de vida, ens parla de transformació, ens parla d’un 
abans i un després.  

No és pas estrany que Jesús fes servir una llavor per parlar-nos de la 

transformació que una persona experimenta quan arriba a conèixer la 

paraula de Déu, el verdader evangeli, la bona nova de salvació. El 
mestre va dir:  la mostassa és la més petita de totes les llavors; però, 

quan ha crescut, es fa més gran que les hortalisses i arriba a ser un 

arbre; fins i tot vénen els ocells del cel a fer niu a les seves branques. 
La seva paraula és capaç de produir en nosaltres una nova vida; el nou 

naixement. Es quelcom que no és perceptible als nostres ulls, però que 

és capaç de produir una revolució que canvia la nostra manera de viure 

i ens condueix per camins abans impossibles i que ara, malgrat les seves 
pendents, es fan més planes. Són camins de vida i de vida eterna. 

Però tothom sap, i els pagesos més que ningú, que hi ha altres factors 

que intervenen en aquesta nova vida. Es necessita una llavor, però 
també una bona terra. Si la llavor no cau en bona terra no produirà el 

fruit esperat. 

Jesús, fent servir l’exemple de les diferents terres que podem trobar, ens 
parla de les actituds que la gent té quan escolta la paraula de Crist. 

Enduriment, indiferència, superficialitat. És precisament l’actitud que 

veiem en molta gent del nostre país. 

Llavor de Vida 
< Fidel Caralt > 

AGENDA 
27-11 Rebost/Músics 
28-11 Desprès de l’ED reunió de l’Equip 
d’Evangelització. 
11-12 Rebost/Coral Rubi 
18-12 Rebost/Concert Coral IBEC  
25-12 Culte de Nadal 
26-12 Culte 11h/Festa dels nens 19h. 
31-12 Sopar i culte de Cap d’any.  
 

S’apropa el Nadal i estem preparant els lots especials. 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: 27-11 

REBOST 

LA PREGUNTA DE L’ED 
FEINA O OFICI 
Pista 4: Aquesta feina consistia en provar 
i presentar les begudes davant del rei. 
Pista 3: Aquest càrrec era un dels mes 
elevats, la feina requeria una persona fora 
de tota sospita, ja que en depenia la vida 
del rei. 
Pista 2: Un important jueu, fill de la 
deportació a Babilonia, va exercir aquesta 
feina, que, de fet, era un càrrec de 
confiança.  
Pista 1: Feina realitzada normalment per un 
home a les corts orientals de l’Antic Testament. 
 

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

RIE LLIBRES 
S’apropa Nadal si necessites llibres, bíblies, 
música cristiana... parla amb la Dorcas i us 
ajudarà. Tindrem una petita mostra de la 
Llibreria Gospel. com 

Cal tenir fe en Crist i rebre la paraula de l’Evangeli amb un cor obert. 

És aleshores quan ens toca ben a dins i Déu produeix la nova vida en 
nosaltres.  

La Bíblia ho diu així: Si avui sentiu la seva veu, no enduriu el vostre 

cor.  

Les senyores, com cada any per aquestes 
dates col·locaran la caixeta al fons del temple, 
per recollir diners per poder comprar els 
regals pels infants de la residència.  


