
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   

20 de desembre//27 de desembre 
Diaca de torn: Myriam R//Francesc A 
Torn de porta: Ruben R//Joan F 

Bona Llavor 

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

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:  

L’Estel:   

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  la Mercè 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 
la Sara germana de la Raquel, per la Rosa cunyada de la Lydia G, per la Julia C i 
l’Andreu E, la Marcelina,  la Isabel i el José ; pel Pere P, pel Gori, per la Fina 
germana de l’Amelia, per la Mònica, pel Jordi V,  per la Teresa Q, per l’Olga P, 
per L’Emilia mare de l’Elisabet B. 
 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. Que aquest dies especials puguin ser un moment de retrobament. 
 Pel desenvolupament dels ministeris de :  Bona Llavor, l’Escola Dominical, la 
Coral. Pel Creixement de l’església.  
 Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli,  per les persones 
que no poden expressar-se amb llibertat.  Pels refugiats i les persones que viuen 
en situacions de guerra i violència. 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per 
aquests que estem vivim com a congregació. 

Cultes Senyores 

Diumenge a les 20h 

ANIVERSARIS 
24 Daniel P M 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

20 de desembre de 2015 

Número 1511 

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806  

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! 

Menjaven junts amb alegria i 
senzillesa de cor, lloant Déu, i 

tenint favor amb tot el poble . 

F ets 2
:46-47 



John Stott 
SENYALS D'UNA ESGLÉSIA VIVA (CONCLUSIÓ)  

Hi ha creients evangèlics que pertanyen a aquesta espècie "anòmala" de 

"cristians sense església". El Nou Testament desconeix per complet semblant 

creença i afirmació. Per contra, no només estem compromesos amb Crist, 

sinó amb el cos de Crist. Més encara, no som ningú sense l'altre. De fet, Crist 

va morir per nosaltres no només per redimir-nos del pecat sinó per purificar 

un poble per a sí entusiasta per les bones obres (Tito 2:14). 

En repassar les quatre característiques d'una església viva que va destacar 

Lucas, queda clar que definien les relacions dels primers cristians. Primer, 

estaven relacionats amb els apòstols. Es dedicaven a rebre l'ensenyament 

dels apòstols. S'asseien als peus d'ells i se sotmetien a la seva autoritat. Una 

església viva és una església apostòlica, compromesa a creure i obeir 

l'ensenyament dels apòstols. Segon, estaven relacionats el uns amb els altres. 

Es comprometien en la comunió fraternal, s'estimaven els uns als altres. Una 

església viva és una església que s'interessa pels seus membres. Tercer, 

estaven relacionats amb Déu. Adoraven Déu en el partiment del pa i en les 

oracions, tant de manera formal com  informal, amb goig i també amb 

reverència. Una església viva és una que adora. Quart, estaven relacionats 

amb el món. S'expressaven en el testimoniatge i en la missió. Una església 

viva és una església que evangelitza.  

Fa un temps, a cert país que vaig visitar, em van presentar a un grup 

d'estudiants cristians que havien abandonat l'església. Es deien a si mateixos 

"Cristians Despenjats". Havien visitat totes l'esglésies de la ciutat sense trobar 

el que buscaven. Què buscaven? Per a la meva sorpresa, encara que 

desconeixien la descripció de Lucas, estaven buscant una església que tingués 

precisament aquestes quatre característiques. Desitjaven una església on: 1) 

s'ensenyés la Bíblia; 2) hi hagués comunió amorosa, cura mútua; 3) hi 

hagués adoració sincera i humil; 4) hi hagués una actitud d'acostament 

compassiu cap 

 al món. 

No necessitem esperar que vingui l'Esperit Sant. Ja va venir el dia de 

Pentecosta i mai s’en va anar de l'Església. Però hem d'humiliar-nos davant 

d'ell i buscar la seva plenitud, la seva guia, el seu poder. Llavors les nostres 

esglésies almenys s'aproximaran al bell ideal de Lucas quant a l'ensenyament 

apostòlic, la comunió amorosa, l'adoració viva, i l’evangelisme constant cap 

al món. 

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  
Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i acompanyament de  
persones que ens necessiten. Pel rebost necessitem: torrons, neules i productes pels lots 
de Nadal.  Llaunes de sardines, tonyina, formatge, xocolata en pols  i oli de girasol per 
completar els lots. Pel suport educatiu persones que puguin dedicar el seu temps. 
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.  Operació joguines: comencem la recollida.  
Propera distribució: 23-12 

LECTURES BÍBLIQUES 

La pregunta de l’ED 
23-12 Dispositiu infantil de vacances a les 18h 

25-12 Culte de Nadal 11h 

26-12 Festa dels infants per a xics i grans. 19h 

27-12 Culte a les 11 del mati 

31-12 Sopar i Culte de Cap d’Any 

1-1 Concert d’Any Nou “Fa Fred” 

6-2 Reunió d’Església a les 18h 

PREGUNTA MES DESEMBRE 
Busquem un lloc 

Pista 4: Hi ha un estany i cinc pòrtics. 
Pista 3: Jesús hi va fer un  miracle. 
Pista 2: Hi passava una cosa 
miraculosa de tant en tant, i per poca 
estona. 
Pista 1: Té que veure amb l’aigua i 
amb el Senyor Jesús. 

RIE 
Les senyores com cada any per 
aquestes dates han col·locat la 
caixeta per recollir fons per la 
Residència infantil Emmanuel. La 
Dorcas també disposa d’un calendari 
per sobretaula per recollir donatius. 

CALENDARIS LLIBRES CD 

Prepara el nou any i mira el calendari 
que millor va per a tu i la teva família. Ja 
tens les postals de Nadal?. A la Bookstore 
Church la Dorcas et pot ajudar  a trobar 
el que necessites. 

 Tota la Bíblia ens parla de la Glòria 
Dll: 1Cr 16,24; Dm: 1 Cr 29,11;  

Dc: Sl 96,3; Dj: Ef 1,6; Dv: Col 1,27 ; 
Ds: Ap 4,11;  

MEMÒRIES/INFORMES 

Responsables de ministeris comenceu 
ha elaborar les vostres valoracions de 
la tas realitzada durant l’any. 

Enguany l’ofrena de Nadal la 
destinarem a la il·luminació exterior i 
a l ’actual i tzació dels equips 
d’informàtica, imatge i so.  

OFRENA ESPECIAL NADAL 

 

TROBADES DELS DIJOUS 
Els dies 24,31del12 i 7de gener no  
es realitzaran les activitats habituals: 
reunió de senyores, suport escolar, culte 
de pregària. 


