
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  

Lloc:  Secretaria. 

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, 

no té les guardis només per a tu. Envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com   

7 de Desembre // 14 de Desembre 
Diaca de torn: Xavier N//Àngela R 

Torn de porta: Joan F//Benjamí G 

Bona Llavor 

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; Amadeu G: 619120077 ;  

Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;  

Diaques 

Caldera-Grup de pregària 

Corals 

Telèfon per contactar amb el pastor Melero: 
630113463. 

Atenció pastoral 

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

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 
Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem 

Dimarts a les 17h, classes de conversa 
Dijous a les  5h30’ suport escolar  

Diumenge: Escola Dominical 11h 
      Culte d’adoració 18h  
Culte d’oració: Dijous  20h 

Dijous a les 6 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 i el seu fill Enric, per la 
Rosa, per l’Artur,  l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà,  
per en Juan i en Pablo fills d’en Paco R i la seva esposa Roser, per la Sara 
germana de la Raquel, per la Rosa cunyada de la Lydia G, per la Julia C i 
l’Andreu E,  la Magdalena,  la Marcelina,  la Isabel i el José G, pel Pere P, 
Paquita M,  per la M. Elvira, per la Fina germana de l’Amelia.  
 Per les persones que estan a l’atur que el Senyor atengui les seves necessitats 
i a nosaltres ens faci sensibles davant d’aquesta situació.  
 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que 
s’han distanciat del Senyor. Per aquells que ens agradaria que trobessin al 
Senyor. ( pares, mares, germans..). 
 Pels actes d’aquestes festes: Conferencies, concerts de la Coral, cultes, festa 
dels nens, que siguin motiu de testimoni.  
 Pels ministeris de Bona Llavor. Per l’Escola Dominical i els seus mestres. 
 Per la Llar d’avis de Vilafranca i la Residencia Infantil Emmanuel 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per 
aquests que estem vivim com a congregació. 

Cultes Senyores 

ANIVERSARI 
 12 Artur Monroig 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

7 de desembre de 2014 

Número 1457 

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

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! 

Ef 6,11 



La casa “dels okupes” 
Raquel Reginaldo 

“Quan l’esperit immund abandona l’home, vaga pels sequerals buscant 
repòs i, no trobant-ne, diu: “Me’n tornaré a casa meva, d’on he sortit.” 
Arriba allà, la troba desocupada, escombrada i endreçada. Llavors pren 
amb ell altres set esperits pitjors que ell, hi entren i s’hi estableixen. I 
l’estat darrer d’aquell home esdevé pitjor que l’anterior. Això mateix és 
el que succeirà a aquesta generació dolenta” (Mateo 12:43-45) 
Cada cop que llegia aquest passatge, no acabava d’entendre’l ben bé. 
Aquest mati, desprès d’esmorzar, que és quan tinc la meva estona de 
lectura tranquil·la, he demanat al Senyor que em guies i que en pugues 
treure profit. He obert la Bíblia a l’atzar i m’han sortit aquests versets. Hi 
havia un petit comentari, que m’ha fet pensar molt. El resultat és que 
per entendre-ho millor, m’he fet aquesta comparança: Un home té una 
casa deshabitada, con que no hi viu ningú, un “ocupa” si instal·la. 
L’home veu que la casa pot ser deteriorada i fa els possibles per fer-lo 
fora. Un cop buida, mira si hi han desperfectes i la neteja. Al cap d’un 
tems, “l’ocupa”, no ha trobat un lloc millor i decideix tornar-hi. Mira, 
veu que està lliura i ben maca i si instal·la amb un grup d’amics més 
incívics que ell. Tots junts destrossen la casa, tot: portes, mobles, 
canonades i l’omplen de brutícia. El propietari hi ha sortit perdent. Té un 
amic que voldria l’hagués convidat a viure-hi, però ell va preferir no 
cedir-la a ningú. Si l’hagués deixat entrar, en lloc d’empitjorar, cada dia 
l’hauria anat millorant, ell l’hauria cuidat. 
Així és el cor de l’home, ocupat per algun plaer mundanal. Un dia se’n 
adona que allò no és bo, vol rectificar. El Senyor està esperant que el 
convidi a instal·lar-s’hi, però con que no ho fa, el maligna se’n aprofita, 
veu un cor buit, i s’hi instal·la, un cop a dins, hi va introduint cada cop 
més coses, vicis, drogues, llibertinatge... i acaba pitjor, destrossat física, 
moral i espiritualment. Si quan va fer “neteja” hagués convidat al 
Senyor, que sempre vol entrar als nostres cors, el d’aquell home, en lloc 
de recaure, hauria anat millorant cada dia, amb l’ajut del nostre millor 
amic: Jesucrist. Perquè? Perquè quan els “ocupes” haguessin intentat 
entrar, a la porta hi hauria el Senyor, i al veure’l, els indesitjables 
haurien marxat corrents.  
No sé si estic encertada o no al interpretar-ho, però és el que el Senyor 
m’ha inspirat al llegir-ho.  El Senyor, quan el tenim ben instal·lat al 
nostre cor, és un escut, una cuirassa, un guarda a la nostre vida que ens 
preserva del mal. 

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 

Davant les adversitats revestiu-vos amb l’armadura de Déu. 
Dll: Jm 4,6-10; Dm: 1Re 5.6-10; Dc: Ef 1,18-21; Dj: 2Tm 2 3-4;  

Dv: 1Jn 4,4; Ds: Ef 4,25-27  

Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que es realitzar des de 
Bona Llavor. Aliments per completar el lot bàsic: tonyina, brou de peix i verdures, cacau 
per la llet, formatgets i oli. Ens agradaria com cada any preparar un lot nadalenc, contem 
amb la vostra aportació. Gràcies per la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració 
que tant necessitem per continuar realitzant aquest ministeri en aquests moments tant 
complicats per a moltes persones. El proper 17 a les 17 únic lliurament d’alimentació 
Infantil per Nadal. Propera distribució: 13-12 

13 –12  Rebost/Concert Rubi 

19-12 Conversem amb Eva Sierra 

 20-12 Rebost/Concert 

25-12 Culte de Nadal 

26-12 Festa dels Infants, tarda per xics i 

grans, festa ED 19h. 

31-12 Sopar i culte de cap d’any 

1-1 Concert d’Any Nou Coral 

10-1 Concert de la IBEC 

7-2 Assemblea d’església a les 18h 

La Pregunta de l’ED 
Pel mes de desembre : 
Busquem una dona 

Pista 2: El fet es troba al NT relacionat amb 
un dels apòstols més coneguts. 
Pista1: Va protagonitzar un fet, podríem dir 
curiós o una mica divertit.  
Preparem l’ED del proper  14-12; Un 
home poc comú Text: Mc 4,3-9;5,30-
34; Mt 5,3-16;6; 5,19-24; 27; 34; 
14,28-33; Jn 6,29;53-58 

SALUTACIONS 

CALENDARIS I LLIBRES 

Prepara el nou any i mira el calendari 
que millor va per tu i la teva família. La 
Dorcas, que ens fa a tots de “our 
personal advises books ens pot ajudar 
a trobar el calendari i el llibre adequat.  

RIE 
Les senyores com cada any per aquestes dates 

han col·locat la caixeta per recollir fons per la 

Residència Infantil. 

La nostra germana 
Mercè ens envia 
molts petons i 
abraçades per a tots 
i totes. Ens té 
guardats a tots en un 

recó dels seu cor. Ens demana que 
continuem pregant per ella i la seva 
família.   

FELICITATS!! 
El passat divendres va néixer el petit 
Caleb, li donem la benvinguda i 
felicitem als seus pares i a la família. 
Donem gràcies al Senyor per aquesta 
nova benedicció. 


