
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

23 de gener 2011/30 de gener 

Diaca de torn: Paco A//Xavi N 

Torn de porta: Joan F//Gregori P 

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),  Dani A,  Raimon R. Pel 
pare de la Miriam V. 

∗ Per les persones grans de la comunitat. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗ Per les famílies que passen temps difícils. 
∗ Pel  pastor, pels diaques, pels responsables dels ministeris i  per  cada un 

dels membres. Que units en el Senyor puguem desenvolupar les tasques  que Ell 
té preparades per nosaltres per l’any 2011. 

∗ Per les oportunitats que ens oferirà el nou any de compartir l’amor del 
nostre Déu.  

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. 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

23 de gener de 2011 
Número 1256 

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! 

L'amic és afectuós en tot moment, 
i es torna un germà en moments d'angoixa. 

Pr 17,17 



 RESPOSTA MES DE Desembre:  
ZACARIES I ELISABET 

 

No fa gaire temps, dos germans que vivien en granges contigües van tenir 

problemes. Va ser el primer conflicte seriós que tenien en 40 anys de treballar 
junts, compartint maquinària i intercanviant collites i béns en forma contínua. 

Aquesta llarga i beneficiosa col·laboració va acabar de sobte. Va començar 

amb un petit malentès i va anar creixent fins a arribar a ser una gran 

diferència entre ells, fins que va explotar en un intercanvi de paraules 
amargues seguit de setmanes de silenci.  

Un matí algú va trucar a la porta d’en Lluís. En obrir la porta, va trobar un  

home amb eines de fuster. "Estic buscant feina per uns dies", va dir el foraster, 
" i potser vostè necessita algunes petites reparacions aquí a la seva granja i jo 

puc ajudar-lo".  

"Sí", va dir el germà gran, "tinc un treball per a vostè. Miri a l’altre costat del 

rierol aquella granja, allà hi viu el meu veí, bé, de fet és el meu germà petit. 
La setmana passada hi havia un bell prat entre nosaltres i ell va prendre el seu 

buldòzer i va desviar el llit del rierol i el va fer passar entre les dues granges, 

perquè quedés clara la distància entre nosaltres. 
Ell va fer això, potser per a enfurir-me, però jo n’hi vull fer una de més grossa. 

Veu vostè aquella pila de troncs al costat del graner? Vull que construeixi una 

tanca, una tanca de dos metres d’alt. No vull veure’l mai més."  

El fuster li va dir: "Crec que comprenc la situació. Mostri’m on estan els  claus i 
la pala per a fer els clots dels pals i li lliuraré un treball que el deixarà satisfet."  

El germà gran va ajudar al fuster a reunir tots els materials i va deixar la 

granja per la resta del dia per a anar a comprar provisions al poble. El fuster 
va treballar de valent tot el dia mesurant, tallant, clavant.  

Al capvespre, quan el granger va tornar, el fuster just havia acabat el seu 

treball. El granger va quedar amb els ulls completament oberts. No hi havia 
cap tanca de dos metres!   

En el seu lloc hi havia un pont, un pont que unia les dues granges a través del 

rierol! - Era una  fina peça d’art, fins i tot amb passamans.  

En aquest moment, el veí, el seu germà petit, va venir des de la seva granja i 
abraçant el seu germà li va dir: "Ets un gran amic, mira que construir aquest 

AGENDA 
23-1 Concert al Redemptor. 12h 
29-1 Reunió d'església. 18h. 
5-2  Rebost / Manteniment 

Continuem amb el treball quinzenal del rebost. Pel bon funcionament i servei, ja sabeu 

que les mans de tots son necessàries i les vostres pregàries també. 
Propera distribució d’aliments, classes de català i suport per estudiants d’ensenyament 

obligatoris: 5 de febrer 

REBOST 

REUNIÓ D’ESGLÉSIA 
Dissabte 29 a les 18h tenim la reunió 
d’Església anual. És el lloc on farem balanç 
de la tasca realitzada i on tractarem el 
treball anual que el Senyor té previst per la 
nostra comunitat. Escollirem les persones 
que Déu  capacitarà per desenvolupar els 
diferents ministeris i on decidirem com 
gestionarem la nostra economia. També 
podrem parlar de les inquietuds i neguits 
que tenim en el nostre cor en el servei al 
Senyor i a la seva comunitat.  
TOTS SOM NECESSARIS I NINGÚ OCUPA 
EL TEU LLOC. 

Mes de gener: BUSQUEM UN PAÍS 
Pista 3: "Un rei d'aquest pais va ocupar 
Samaria i va deportar alguns dels seus 
habitants" 
Pista 2: Déu el va utilitzar sovint per castigar 
Israel pels seus pecats. 
Pista 1: Gran nació pagana de l'Antic 
Testament, situada al nord d'Israel". 
Us recordem que podeu participar tots/es 
els alumnes de l’ED individualment o en 
família. 

PREGUNTA ED 

MILLORA 
En Raimon R li han donat l’alta de l'hospital i 
ja està a casa seva. Continuem pregant per 
ell i la seva família. 
 

pont preciós després de tot el que he fet i he dit!".  

Estaven en plena reconciliació els dos germans, quan van veure que el 
fuster prenia les seves eines. 

"No, espera!", li va dir el germà gran. "Queda’t uns quants dies. Tinc molts 

projectes per a tu". 

"M’agradaria quedar-me", va dir el fuster, "però tinc molts ponts per 
construir".    

Quin ofici més interessant! 


