
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   

27 de desembre//3 de gener 
Diaca de torn: Francesc A//David R 
Torn de porta: Joan F//Benjamí G 

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 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

27 de desembre de 2015 

Número 1512 

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! 

Perquè ens és nat un infant, 

ens és donat un fill i el 

principat reposarà sobre la 

seva espatlla; i serà 

anomenat “Admirable, 

Conseller, Déu Fort, Pare 

Eternal, Príncep de Pau”   

Isaïes 9:6 



Raquel Reginaldo NADAL, NADAL 

Vaig pels carrers, tan del poble com de la capital. La majoria estan plens 
de llums de les anomenades nadalenques, m’adono que cada any, les 
posen més aviat. Hom podria pensar que és la impaciència i el goix que la 
gent te per celebrar el naixement de Jesús... per desgracia res més lluny de 
la realitat. En un país que s’autoanomena laic, a quasi ningú l’importa el 
perquè s’encenen llums i es canten nadales, es munten fires d’avets i de 
figures de pessebre, etc. Inclús és possible que hi hagin famílies en que els 
infants no sàpiguen que es celebra. Perquè no s’ha intentat prescindir de tot 
això, tal com vaig sentir unes professores que demanaven es canvies el 
nom de vacances de Nadal, pel de vacances d’hivern? Molt senzill: el 
materialisme. El que porta les famílies, els pobles i els països a la ruïna: els 
diners. Com més aviat comencen els preparatius, suposen i esperen que 
més guanys hi haurà. Les botigues de regals, de llums i adornes, els 
restaurants, hotels, avions... i un llarg etc. esperen poder tenir uns guanys, 
que en una època de crisis, els manquen. La majoria de gent, si disposen 
de diners, poder marxar a divertir-se fora de casa o organitzen una macro 
festa a casa seva. I  la gran majoria, que per desgracia, no disposen de 
feina i per tant de recursos,  sàpiguen o no el que es celebra, no ho poden 
celebrar. Això no vol dir que no es tingui que celebrar, ni molt menys, però 
em l’esperit del que és realment aquesta diada. 
Celebrar el naixement del Senyor? Jo crec que si ara estigues aquí a la 
terra, apart d’entristir-se, feria gairebé el mateix que va fer quan va 
expulsar els mercaders del templa, Lluc 19:45-46. I diria: “Fora, heu 
convertit el meu evangeli de Gracia, Pau i Amor, en un negoci pagà”  
Jo recordo, quan era petita i a casa hi havia els meus pares i germans, no 
es disposava de diners, acabàvem de sortir d’una guerra i mancava de tot. 
Però adornàvem la casa amb coses senzilles, molts cops fetes per nosaltres, 
però maques, i per Nadal, si que ens permetíem un luxe, quasi tothom 
podia menjar pollastre rostit, que la resta del any era massa car i no se’n 
podia comprar. Eren uns dies  de festa senzilla, sense el luxe extrem que hi 
ha ara. I quasi tothom, grans i petits, creients i no creients, simpatitzants i 
incrèduls, sabien que és celebrava. Apart dels pares i les esglésies, les 
escoles també instruïen els alumnes, aplicant-ho. 
Quan recordo això, sento tristesa. I Que hi puc fer? Explicar-ho? No 
escolten. Si, pregar al Senyor que els obri l’enteniment, que Ell si que 
escolta sempre a tothom. 

 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: el dia 9 es repartiran.  
Propera distribució: 9-1 

LECTURES BÍBLIQUES 

La pregunta de l’ED 
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” 

9-1 Rebost/ Concert de la Coral per l’IBEC 

a Passatge Gaiolà  a les 19h 

23-1 Rebost 

6-2 Reunió d’Església a les 18h 

RESPOSTA MES DESEMBRE 
Hem trobat el lloc!: L’estany de Betzatà 
Pista 4: Hi ha un estany i cinc pòrtics. 
Pista 3: Jesús hi va fer un  miracle. 
Pista2: 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. 
Aquesta setmana toca descans. 

TRASPAS 

Últims dies per col·laborar en la 
recollida de fons per la Residència 
Infantil Emmanuel. La Dorcas també 
disposa d’un calendari per sobretaula 
per recollir donatius. 

CALENDARIS LLIBRES CD 

Buscant els últims detalls d’aquest dies 
per amics i familiars? a la Bookstore 
Church la Dorcas et pot ajudar  a trobar 
el que necessites. 

 Ferms en Crist 
Dll: Sl 37,7; Dm: Sl 120,1-2;  

Dc: Is 54,17; Dj: Is 59,19;  
Dv: 1 Pe 3,13 ; Ds: 1 Pe 5,7;  

MEMÒRIES/INFORMES 

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

 

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

RIE 

El passat 23 de desembre es va 
celebrar la cerimònia de comiat del tiet 
de la Marta S. Preguem per la seva 
família i que el Senyor els ajudi a 
superar la pèrdua. 


