
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

25 de novembre// 2 de desembre25 de novembre// 2 de desembre25 de novembre// 2 de desembre25 de novembre// 2 de desembre    

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn:    Àngela R// Myriam R 

Torn de porta: Benjamí G// Gregori P 

Bona Llavor 

Diaques 

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

Caldera-Grup de pregària 

Corals 

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! 

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

Senyores 

Repartim roba i aliments 
Esmorzem 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 
Dijous a les  5h30’ suport escolar i  català 

Diumenge: Escola Dominical 11h matí. 
                  Culte d'adoració 18h  
Dijous: Culte de pregària 20h 

2/4 de 7 de la tarda 

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

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  la Mercé R, la Rosa i l’Artur i la 
mare de la Rosa ,  l’Elisabeta i la seva filla Alina, la Núria P,  la Ruth G,   pels 
fills d’en Paco R,   pel Raimon R pare, per l’Enric, pel Josep O. 
∗ Per les persones que estan a l’atur que el Senyor els mostri la seva voluntat 
en aquests temps durs i aviat trobin treball. 
∗ Per les persones grans,  pels nois i noies,  per les famílies de la nostra 
comunitat. 
∗ Per l’escola Dominical: mestres i alumnes. 
∗ Pels dijous: suport escolar, reunió de senyores i culte de pregària. 
∗ Per la Residència infantil Emmanuel, i pel Forum Social 
∗ Per la comissió d’obres. 
∗ Per les noves oportunitats que ens dona el Senyor cada dia de compartir el 
seu amor. 
 

ANIVERSARISANIVERSARISANIVERSARISANIVERSARIS    

27-11 Sònia F i Olga N 

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! 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

Benvingut! 

23 de Novembre de 2012 
Número 1351 

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A     

Ha 1,3Ha 1,3Ha 1,3Ha 1,3    



Avui és 25 de novembre, l’any 1981 aquest dia va ser declarat el dia Internacional 

contra la violència  de gènere. Avui us he posat part del Manifest que s’ha publicat 

per aquest any. 

Hem de treballar per impregnar en les persones el missatge del Crist i que aquest 

missatge el fem present i viu en nosaltres. El Crist fa que mirem a les persones d’una 

manera diferent, amb respecte ,dignitat, sense excloure,sense prejudicis... 

Que mirem amb AMOR 

 Volem condemnar enèrgicament l’assassinat de dones per actituds masclistes, i 

mostrar repulsa davant totes les manifestacions de violència física, psicològica, 

econòmica, social o estructural. 

El nostre refús i el nostre condol volen anar més enllà de les víctimes mortals, la 

cara més crua i devastadora de la violència masclista, i volem denunciar la vul-

nerabilitat dels drets de les dones. 

Creiem que és important anar amb passes fermes a fi d’eradicar aquesta xacra 

i la societat catalana camina en aquest sentit, amb voluntat, tenacitat i integritat. 

La violència masclista té les arrels en models i estereotips que rauen en l’imagi-

nari col·lectiu, és una conseqüència de les desigualtats reals. Per aquest motiu 

s’ha de lluitar per una societat sense violència i apostar per les polítiques d’igu-

altat, d’equitat i de justícia social. Hem de ser conscients que per aconseguir-ho 

necessitem  l’educació i els coneixements que són eines que ens permetran 

construir relacions sense subordinacions. 

Hem avançat molt en la coordinació i el treball conjunt de totes les institucions, 

per tal de posar a l’abast de les dones que pateixen aquestes situacions i els 

seus fills instruments d’atenció, assistència, protecció i recuperació. Hem de po-

sar en marxa tots els mecanismes que siguin necessaris per tal que tothom sàpi-

ga on pot adreçar-se en cas de detectar una possible situació de violència mas-

clista; així doncs cal que totes i tots ho tinguem present i en siguem conscients. 

Les institucions catalanes tenen per objectiu garantir el benestar, la qualitat i el 

dret a viure lliurement, i no podem permetre que la violència masclista torni a 

casa, invisible i fonedissa, que es perpetuï en silenci mentre segueix atemptant 

contra el dret a la vida i, en general, contra els drets humans. 

Tots seguirem treballant per construir una nova cultura on les relacions es basin Tots seguirem treballant per construir una nova cultura on les relacions es basin Tots seguirem treballant per construir una nova cultura on les relacions es basin Tots seguirem treballant per construir una nova cultura on les relacions es basin 

en la igualtat i el respecte. Seguirem endavant fins assolir una societat més en la igualtat i el respecte. Seguirem endavant fins assolir una societat més en la igualtat i el respecte. Seguirem endavant fins assolir una societat més en la igualtat i el respecte. Seguirem endavant fins assolir una societat més 

igualitària, formada per dones i homes lliures.igualitària, formada per dones i homes lliures.igualitària, formada per dones i homes lliures.igualitària, formada per dones i homes lliures.    

Enguany no hi hauran calendaris de la 
RRRResidència IIIInfantil EEEEmmanuel. Per 
Nadal si volem podem col·laborar 
d’altres maneres. Capseta al final del 
temple. 

AGENDA  

LECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUES    

L'actitud que tenim davant de les coses que ens passen determinen el moment 
que vius.  
Dll. Jb 6,24; Dm. Mt 12,35-37; Dc. Ef 4,26-30; Dj. Jm 5,9-10; Dv He 13,1-2;   

Ds. Sl 139,23.  

 30303030----11,1i 211,1i 211,1i 211,1i 2----12 Fòrum Social a Sabadell12 Fòrum Social a Sabadell12 Fòrum Social a Sabadell12 Fòrum Social a Sabadell    
1-12 Rebost 
15-12 Rebost 
25-12 Culte de Nadal 11h  
29-12 Rebost 
31-12 Sopar i culte de Cap d’any 
1-1-13 Concert de Any Nou. Redemptor 
6-1-13 Només culte a la tarda. 

DIACONIA BONA LLAVOR  

LA PREGUNTA DE L’ED 

PREGUNTA MES DE NOVEMBRE:PREGUNTA MES DE NOVEMBRE:PREGUNTA MES DE NOVEMBRE:PREGUNTA MES DE NOVEMBRE:    
Volem trobar una dona.Volem trobar una dona.Volem trobar una dona.Volem trobar una dona.    

RESPOSTA: ATALIARESPOSTA: ATALIARESPOSTA: ATALIARESPOSTA: ATALIA    
Aquest setmana descansem el dia 2 –12 

ens hi tornem a posar. 
Participar és bo i saludable. Investigar la 
Parau la ens  aporta  sav iesa i 
coneixement. És un bon remei per 
millorar l’astènia espiritual.  

Comencem a preparar la campanya de Nadal, enguany no hi haurà partida especial  de 
l’Ajuntament i pensem  fer uns lots una mica més complerts amb formatgets, fruita amb 
almívar, mel, xocolata i cacau en pols per la llet. Comencem també la recollida de 
joguines. Gràcies per la vostra col·laboració. 
Les distribucions del dia 1-12 la farem  a la tarda.  

PROGRAMES TV 

 RIE- http://www.resi-rie.org/  LLIBRERIA 

La Dorcas ha muntat la llibreria al final del 
Temple, si necessites llibres, bíblies, música 
cristiana, calendaris... parleu amb ella, us 
ajudarà. 

Buenas noticiasBuenas noticiasBuenas noticiasBuenas noticias: Tots els diumenges per TV2 
a les 9h15’. 
Néixer de nouNéixer de nouNéixer de nouNéixer de nou: Amb motiu de la 
programació especial per les eleccions, 
Néixer de Nou es podrà veure el dia 2  de 
desembre a les 2/4 de 10 per TV3. 

FORUM SOCIAL A SBD 

Els dies , 30303030----11,1 i 211,1 i 211,1 i 211,1 i 2----12 12 12 12 es celebrarà el 
primer fòrum social evangèlic organitzat 
per Abside, podrem participar en les 
diferents ponències i tallers. Les 
inscripcions a info@abside.org. Més 
informació Anna M 


