
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

12 de desembre/ 19 de desembre 

Diaca de torn:  Paco A/Xavi N 

Torn de porta: Ruben R/ Benjamí G 

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. 

∗ Pel ministeri d’evangelització. 

∗ Pels responsables, els infants i joves que participaran en  la festa del dia 26. 

∗ 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. 
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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! 

1Tm 4,10 



LA PREGUNTA DE L’ED 

 Desembre: MATRIMONI (Una parella) 

PISTA 3:El nom del marit coincideix amb un dels profetes menors 
PISTA 2:El marit va fer una pregària, i la pregària va ser escoltada. 

PISTA 1: Matrimoni que només apareix en un dels quatre evangelis. 

L'Església, tu i jo, som testimonis de Déu al món. Però ,de quin Déu en 

som testimonis? 
L'Església, tu i jo, te al Crist com Senyor.  Però,de quin Crist?.  

Déu, és Déu de vius i Crist és El Senyor ressuscitat. Per això no hi cal 

testimonis, sinó una vida veritable, viscuda en Déu. 

“Parla'm de Jesús en la teva vida” 
- Què fa avui en tu? ,què t'ha ensenyat?. De quina manera has vist avui la 

Seva mà en les teves circumstàncies?. Cóm ha respost a les teves oracions? 

T'ha parlat aquest matí quan pregaves i llegies la seva Paraula?. Què has 
après? 

“Parla'm de Jesús amb la teva vida” 
Hi ha canvis en la teva manera de sentir, actuar, o pensar?. Domines 

millor que ahir els brots de l'home vell?. Estàs feliç de ser de Jesús?. 
Envegen d'altres la teva fe i els seus fruits? 

El Déu vivent està en nosaltres; mitjançant el seu Esperit, el Crist habita en 

els nostres cors. La nostra vida no pot ser la mateixa que abans de 
conèixer l'amor de Déu. La nostra fe és una invitació a l'entusiasme i al 

repòs confiat. 

Quan la nostra experiència n'és  un altre, més mediocre (i a tots ens 

succeeix, amb més o menys freqüència) hem de confessar que estem 
canviant la relació personal amb el Crist per un  tracte amb la religió.  

És el moment de tornar la mirada al  Déu  vivent, per que acceptem la  

Seva pròpia vida. 

AGENDA 
18-12 Rebost/Concert Coral IBEC  
19-12 Marato TV3 
25-12 Culte de Nadal 
26-12 Culte 11h/Festa dels nens 19h. 
31-12 Sopar i culte de Cap d’any.  
1-1 Coral Al·leluia  al Redemptor 
8-1  Rebost/dinar /Culte unit, 18h EE 
c/Santpau 102. BCN 
22-1 Rebost/Assaig músics 

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: 18-12. 
El dinar de germanor serà el dia 8-1, interessats parleu amb l’Àngela R o l’Anna M. 

REBOST 

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 

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.  

CONFERÈNCIES 
Títol: Per a què serveix l’espiritualitat 
Ponent: Teòleg Baptista Harols Segura 
Dia i hora: 21-12; 19:30h 
Lloc: E E Sant Pau. Aragó, 51 BCN 
Organitza: Lupa protestante 

Títol: Seminari per a pastors i liders de 
l’Escola dels diumenges i discipulat 
Ponent: Abner Flores, gerent de l’Editorial 
LifeWay 
Dia i hora: 15-1- 2011; de 9h a 13:15H 
Lloc: IBSTE;(Ramal de la Raconada,5 Castelldefels) 
Organitza: Llibreria Gospel. Ed LifeWay, 
Neser i l’IBSTE 

REUNIONS DE DIJOUS 
No tindrem ni reunions de Senyores, ni 
cultes de pregària els dies 23 i 30 de 
desembre i 6 de gener. 


