
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

 28 de novembre// 5 de desembre 

Diaca de torn:  Paco A/Xavi N 

Torn de porta: Gregori/Ruben R 

Beneficiència 

-Repartim roba i aliments 
- Esmorzem 

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

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Oscar, Mercè R,   Artur i Montserrat 
(pares de l’Artur), Alina (filla de l’Elisabeta), Anna M, Gabi L, Paco A. 

∗ Per les persones grans de la comunitat. 

∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 

∗ Per les famílies que passen temps difícils. (Haití) Especialment per la família de 
la Núria S. cosina de la Maria C.  

∗ Per les dones que pateixen maltractaments. 

∗ Pel ministeri d’evangelització.  

∗ Pel  ministeri de les Corals i els seus cantaires. 

∗ Per les benediccions que rebem cada nou dia. 

Diaques 

Francesc A, 609475704;Amadeu G, 620603042; Xavier N, 650439796;  
Marta P, 687718941; Myriam R,676233434; 

Caldera  
Grup de pregària 

Corals 

Al·leluia: Diumenge a les 8 del vespre 
L’Estel:  Diumenge 2/4 1 del migdia  

Senyores 

Dijous a 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 mati 
                  Culte d’adoració a les 6 de la tarda 
Dijous: Culte de pregària a les 8 del vespre. 

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

ANIVERSARIS 

2 Xavier N, Benjamí G 
4 Marius Llaudet 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

28de novembre de 2010 
Número 1248 

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! 
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Ahir pensava  en la "maquinària" que implica la vida de l'església: un 

engranatge complex que articula ministeris, departaments i programes 
que absorbeixen una gran quantitat d'esforç de persones i 

consumeixen recursos de tot tipus. Aconseguir que tot sigui operatiu, 

que funcioni, que es desenvolupi dia a dia segons els plans establerts, 

és gairebé un prodigi. De fet, sembla de vegades que aquesta és la 
qüestió capital: "fer que tot segueixi funcionant". Aconseguir-ho és tan 

difícil que ens donem sovint per satisfets si, més o menys, les coses 

"van". Jo mateix sóc part d'aquest engranatge, també jo inverteixo la 
meva vida en aquesta dinàmica febril que procura mantenir l'església 

en marxa en tots els seus fronts. 

Però la veritable qüestió a propòsit del ministeri de l'església és una 

altra: "per què?". Correm el perill que "els arbres no ens deixin veure el 
bosc ", podem creure  que hem arribat a l’objectiu final només perquè 

els ministeris funcionen i les coses es fan. Però la  pregunta crucial 

segueix en peu: "per a què?" La resposta pot formular-se de diferents 
maneres, però vull recordar potser la més elemental: "perquè el món 

cregui". L'objectiu de tots els objectius és veure com Déu obra en la 

vida d'homes i dones que no el coneixen, els salva i restaura, i segueix 

obrant en les seves vides per fer-los deixebles madurs, capaços de ser 
usats per Ell per portar salvació i restauració a uns altres. Que aquesta 

visió animi la nostra acció en tot moment; que mai ens conformem 

amb menys.  
Emmanuel Buch,  

Aquest mati desprès del culte el grup de germans i germanes que 
formen l’equip d’evangelització ens trobarem, per desenvolupar les 
capacitats i les oportunitats que el Senyor posa i posarà la nostre 
abast com a comunitat per assolir aquest propòsit que tenim com 
església :PERQUÈ EL MÓN CREGUI. 

28-11 Desprès de l’ED reunió de l’Equip 
d’Evangelització. 
11-12 Rebost/Coral Rubi 
18-12 Rebost/Concert Coral IBEC  
25-12 Culte de Nadal 
26-12 Culte 11h/Festa dels nens 19h. 
31-12 Sopar i culte de Cap d’any.  
1-1-Concert d’Any Nou al Redemptor. 

S’apropa el Nadal i estem preparant els lots especials. Necessitem: Xocolata en pols per 
la llet en pots de 250 gr, oli d’oliva,  llegums cuits(vidre), cafè i xocolata, i com sempre 
les vostres mans i pregàries. La  col·laboració de tots/es és necessària. Propera 
distribució d’aliments, classes de català i suport per estudiants d’ensenyament 
obligatoris: 11-12 

REBOST 

RESPOSTA MES DE NOVEMBRE: FEINA O 
OFICI: COPER 
Pel mes de desembre: MATRIMONI (Una 
parella) 
Pista 1: Matrimoni que només apareix en un 
dels quatre evangelis. 

CALENDARIS 
L’Anna M ja té els calendaris de la Buena 
Semilla pel proper any. És una eina útil per 
compartir l’evangeli. 

RIE 
LLIBRES 
S’apropa Nadal si necessites llibres, bíblies, 
música cristiana... parla amb la Dorcas i us 
ajudarà. Tindrem una petita mostra de la 
Llibreria Gospel. com al fons del temple. 

Ja s’acosta Nadal i com cada anys el grup de  
senyores, farà arribar els seus regals als nens 
i nenes de la residència. Al fons del temple 
s’ha col·locat una  caixeta on hi podem fer les 
nostres aportacions.  

MISSIONS UEBE 2011 
Disposem dels sobres per les ofrenes  de 
Missions Internacionals i dels calendaris pel 
proper any. També necessiten de les nostres 
aportacions i pregàries: recordem 
especialment l’hospital de Nkoteng al 
Camerun i l’escola el Buen Pastor de Malabo i 

CAP DE SETMANA AMB IMATGES 

AGENDA LA PREGUNTA DE L’ED 


