
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

 5 de desembre/12 de desembre 

Diaca de torn:  Xavi N/ Paco A 

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. 

∗ Pel ministeri d’evangelització. 

∗ Pels responsables, els infants i joves que participaran en  la festa del dia 26. 

∗ Pel  ministeri de les Corals i els seus cantaires. 

∗ Per les benediccions que reben 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. 
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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! 

Jn 12,46 



Avui us vull explicar breument quin sentit té i d’on ve, aquesta tradició de 
decorar les cases amb una corona de branquillons  verds i que és el 
primer anunci de Nadal . 
La paraula ADVENT és d'origen llatí i vol dir VINGUDA. És el temps en 
què els cristians ens preparem per la celebració del naixement de Jesús. 
El temps d'advent abasta quatre setmanes abans de Nadal. 
La corona d'advent troba les seves arrels en els costums pre-cristians 
germànics (Alemanya). Durant el fred i la foscor de desembre, recollien 
corones de branques verdes i encenien focs com a senyal d'esperança 
de l’arribada  de la primavera.  
Els cristians van saber apreciar l'ensenyament de Jesús: Joan 8,12: «Jo 
sóc la llum del món, el qui em segueix no caminarà a les fosques, sinó 
que tindrà la llum de la vida.». La llum que prenem en la foscor de 
l'hivern ens recorda a Crist que venç la foscor. Nosaltres, units a Jesús, 
també som llum: Mateu 5,14 «Vosaltres sou la llum del món. No pot 
amagar un poble posat dalt d'una muntanya. " 
Al segle XVI catòlics i protestants alemanys ja utilitzaven aquest símbol 
per celebrar l’advent. : Jesús és la llum que ha vingut, que està amb 
nosaltres i que vindrà amb glòria. Les espelmes ens anuncien la vinguda 
de la llum en el Nadal: Jesucrist. 
La corona d'advent es fa amb fullatge verd sobre el qual s'insereixen 
quatre espelmes. El primer diumenge d'advent encenem la primera vela 
i cada diumenge d'advent encenem una espelma més fins a arribar al 
Nadal.   
La corona d'advent té diversos simbolismes: 
La forma circular: El cercle no té principi ni fi. És senyal de l'amor de 
Déu que és etern, sense principi i sense fi, i també del nostre amor a 
Déu i al proïsme que mai no ha d'acabar. 
Les branques verdes: El verd és el color de l’esperança i la vida. Déu vol 
que esperem la seva gràcia, el perdó dels pecats i la glòria eterna al 
final de les nostres vides. L'anhel més important de les nostres vides ha 
de ser arribar a una unió més estreta amb Déu, el nostre Pare. 
Les quatre espelmes: Ens fan pensar en la foscor provocada pel pecat 
que cega l'home i l'allunya de Déu. Cada espelma que encenen ens 

LA CORONA D’ADVENT 

AGENDA 
11-12 Rebost/Cet/Coral Rubi 
18-12 Rebost/Concert Coral IBEC  
19-12 Marato TV3 
25-12 Culte de Nadal 
26-12 Culte 11h/Festa dels nens 19h. 
31-12 Sopar i culte de Cap d’any.  
1-1 Coral Al·leluia  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 

LA PREGUNTA DE L’ED 
 Desembre: MATRIMONI (Una parella) 

PISTA 2.El marit va fer una pregària, i la 

pregària va ser escoltada. 

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 

Les senyores, com cada any per aquestes 
dates col·locaran la caixeta al fons del temple, 
per recollir diners per poder comprar els 
regals pels infants de la residència.  

dona més llum i ens anuncia que l’arribada del Crist cada vegada és 
més a prop.  
La cinta vermella : Representa el nostre amor a Déu i l'amor de Déu que 
ens envolta. 

El dia 1 de desembre de 2010 va passar a 
la presència del Senyor en Pau Sais i Vila. 
Es va fer càrrec de la traducció de la Bíblia 
Evangèlica Catalana i la seva darrera obra 
ha estat el Nou Testament Interlineal Grec-
Català. Fem palès el nostre condol a la 
seva família, tot sabent que la gràcia del 
Senyor els ajudarà a superar la pèrdua. 

COMIAT 


