
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

18 de desembre// 25 de desembre18 de desembre// 25 de desembre18 de desembre// 25 de desembre18 de desembre// 25 de desembre    

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn: Amadeu G/Myriam 

Torn de porta: Gregori P//Benjami G 

Bona Llavor 

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Mercè R, la mare de la Rosa     
M, Magdalena P, M., Elisabeta i la seva filla Alina, Miquel germà de la 
Roser, Joan fill d’en Paco. 
∗ Per les persones grans de la comunitat. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗ Per les famílies de l’Església. 
∗ Pel ministeri d’evangelització. Pel projecte La meva esperança: per les 

persones, el projecte, les llars... 
∗ Pel projecte Bona Llavor Diaconia. 
∗ Pel ministeri de la Coral i els seus cantaires. 
∗ Per l'oportunitat de poder servir al Senyor cada dia. 
∗ Per les benediccions que rebem constantment. 

Diaques 

Francesc A, 609475704; Myriam R,676233434; Amadeu G, 620603042;  
Àngela R. 646211050; Xavier N, 650439796;  

Caldera  

Corals 

Al·leluia: Diumenge a les 20h 
L’Estel:  Diumenge 2/4 1 del migdia 

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 matí. 
                  Culte d'adoració 18h  
Dijous: Culte de pregària 20h 

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

Senyores 

Repartim roba i aliments 
Esmorzem 

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

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 
Dijous: 2/4 de  6 Suport educatiu per infants de primària  

i classes de conversa en català i castellà per adults.  

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

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! 

18 de desembre de 2011 
Número 1303 

 

Col 3,16 



Una de  les moltes definicions de música diu: La música és l’art que es 
manifesta en l’organització dels sons i els silencis en el temps. Avui que 
celebrem el dia de la música  i que aquest art serà el protagonista  tota la 
jornada ,us vull aportar aquesta reflexió sobre el silenci interior , tot esperant 
que us pugui ajudar a organitzar els silencis i les accions en la vostra vida i 
l’art  que en resulti sigui agradable als ulls de tothom i un himne de lloança al 
Creador. M. A. 
 
El silenci interior és una bella experiència en la qual podem connectar amb 
allò més pur i elevat del nostre ésser espiritual. És un estat en el qual la nostra 
ment i el nostre intel·lecte van més enllà de tots els assumptes mundans, de 
tot el soroll general pels pensaments que creem sobre les situacions externes, 
tasques, converses, informacions, rebudes, etc... 
El silenci interior és com accedir a un espai sagrat en el qual brilla la nostra 
essència, l’anima, com un radiant punt d’energia espiritual, que irradia les 
seves qualitats intrínseques d’amor, pau, puresa i felicitat que permet alhora 
obrir-nos a la font divina de llum i poder espiritual de Déu, que sempre és 
allà, esperant i disponible. 
No obstant això,accedir a aquesta experiència bella elevada i transformadora 
requereix d’una preparació i de complir en certes condicions. En particular, és 
essencial netejar el nostre cor de sentiments i impressions negatives 
necessitem buidar el nostre cor de tot rastre de negativitat. 
Cada vegada que pensem i percebem de forma negativa a uns altres i 
especialment quan alimentem sentiments negatius cap als altres, a nivell subtil 
acumulem una càrrega de negativitat. Aquesta negativitat bloqueja la nostra 
habilitat d’accedir a la dimensió del silenci, en la qual podem gaudir del 
nèctar de les experiències espirituals més elevades 
El silenci interior és accessible quan aconseguim el nivell de neteja necessari 
en el nostre cor. Aquest és per descomptat, treball intern profund, no servirà 
una revisió superficial. No obstant això, els assoliments de l'experiència del 
silenci són tan meravellosos que bé mereixen l'esforç de desenvolupar i 
mantenir constantment sentiments purs i bons desitjos cap a tots. Tant com 
puguem. Aquest treball interior és fonamental per aconseguir èxit en el nostre 
viatge a la dimensió del silenci. 

Silenci i neteja interiorSilenci i neteja interiorSilenci i neteja interiorSilenci i neteja interior    Aportació Maite AAportació Maite AAportació Maite AAportació Maite A    

AGENDA 

LA PREGUNTA DE L’ED 

REBOST  
S’apropa el Nadal i iniciarem el període descans de les classes que es fan els dijous. 
Continuem necessitant de la vostra col·laboració i recolzament per continuar realitzant 
aquesta tasca al servei del qui ho necessita. Gràcies per les vostres pregàries. Propera 
distribució:31-12-11 a les 12 farem un aperitiu amb els usuaris/àries del servei, que ens 
vulguin acompanyar. 

18-12 Dia de la musica. 
24-12 Culte especial TVE, la 2 a les 19h 
25-12 Culte de Nadal, 11h. 
26-12 Festa Escola Dominical, 19h. 
31-12 Rebost/Vermut popular 12h/ 
Sopar de Cap d’any 
1-1-12 Concert de Cap d’any 

Pel mes de DESEMBRE busquem: 
UN PERSONATGE DE LA BÍBLIAUN PERSONATGE DE LA BÍBLIAUN PERSONATGE DE LA BÍBLIAUN PERSONATGE DE LA BÍBLIA    
Pista 3:Pista 3:Pista 3:Pista 3: En plena guerra contra els 
filisteus va fer un monument amb una 
pedra i l'anomenà EBEN-EZER" 

PISTA 2: PISTA 2: PISTA 2: PISTA 2: Té dos llibres amb el seu 
nom a la Biblia" 
PISTA 1: PISTA 1: PISTA 1: PISTA 1: Fill de mare estèril que va 
prometre que el consagraria al Senyor. 
Us animem a participar !. 

INICIATIVES PRO-TEMPLE 
Una nova iniciativa el grup de Senyores  ens 
proposen “Un Basar Nadalenc”, on hi podeu 
trobar regals diferents. 
Els beneficis de la Llibreria en les vendes de la 
campanya de Nadal es destinaran a proTemple. 
L’estona del café, L’estona del café, L’estona del café, L’estona del café, podeu col·laborar portant: 
galetes, cafè,llet,pastes, sucs... 
El que recollim a la capseta també va per les 
obres. 

MEMÒRIES/ INFORMES 
Responsables de ministeris, l’any s’està acabant i 
hem de començar a preparar els informes 
anuals. Lliureu el doc a la Myriam o envieu per 
mail. 

REUNIONS DIJOUS 
No tindrem reunions de senyores, ni culte 
de pregària els dies 22,29 de desembre i 
el 5 de gener. 

Els diumenges 25-12 i 1-1 el culte sera a les 11 del matí. 

Gràcies a tots i a totes per la vostra aportació  
pels regals pels infants de RIE. 

RIE 

OFRENA ESPECIAL NADAL 
Enguany l’ofrena espacila de Nadal anirà per 
manteniment : porta nova sal d’actes, vitrina 
expositora exterir per anuncis, prestatgeria per 
aliments (rebost). 


