
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

26 de desembre//2 de gener 2011 

Diaca de torn:  Myriam R//Paco  A 

Torn de porta: Benjami G//Gregori P 

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, Dani 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, i les tasques que s’han de fer aquests dies. 
∗ 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. 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

26 de desembre de 2010 
Número 1252 

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! 

“Benaurats els que ploren per que ells 
seran consolats” Mateu 5, 4    



La gran notícia del Nadal 
Fidel Caralt 

La gran notícia hauria de ser el Nadal, però WikiLeaks és, ben 
segur, una de les paraules més anomenades durant aquestes dates.  
La publicació d’aquestes filtracions, que tenen a veure amb el mon 
polític, econòmic i religiós, han posat de manifest, una vegada més, 
la hipocresia i la falsedat en la que ens movem en aquest món. 
Ens sorprèn el que fan els que estan per sobre nostre, però això no 
és més que el reflex del que som tots plegats. És la condició 
humana. Estem sempre disposats a jutjar els altres, però no ens 
agrada reconèixer les nostres faltes. 
És més còmode buscar un culpable del què passa a la nostra vida i 
de tot el què passa al mon, i fer-nos els ofesos tot dient: Si Déu 
existís aquestes coses no passarien. 
Jesús, un personatge ben històric, va dir: “Benaurats els qui ploren, 
perquè ells seran consolats”.  
Déu ens ha donat aquesta capacitat de plorar, com una manera 
d’exterioritzar el nostre dolor, però hem de reconèixer que, moltes 
vegades, plorem per coses molt superficials i en canvi girem el cap 
per no veure la nostra condició ni la situació del món que ens 
envolta. 
És hora, doncs, de ser sincers i plorar davant de Déu confessant els 
nostres pecats, despertar-nos de la nostra indiferència i creure a 
Jesús. Ell ens vol beneir no només amb el seu perdó i consol, sinó 
també amb la vida i amb l’esperança perquè puguem començar a 
ser llum en un món de foscor i canviar el nostre materialisme en 
espiritualitat i amor. El que és impossible per a l’home, per a Déu és 
possible. 
Jesús va dir:“Jo he vingut perquè tinguin vida i vida plena”. Aquesta 
és la gran noticia del Nadal.     

AGENDA 
26-12Festa dels nens 19h. 
31-12 Sopar i culte de Cap d’any.  
1-1 Coral Al·leluia  al Redemptor a les 20h 
8-1  Rebost/dinar /Culte unit, 18h EE 
c/Santpau 102. BCN 
15-1 Concert Coral Castellar del  Vallès 
22-1 Rebost/Assaig músics/ Concert Coral 
29-1 Reunió d'església. 18h. 
 

S’apropa el Nadal i estem preparant els lots especials. Necessitem: Tonyina, xocolata en 
pols per la llet en pots de 250 gr, 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: 8 de gener 
Per col·laborar amb el  dinar de germanor  del dia 8-1, interessats parleu amb l’Àngela R 
o l’Anna M. 

REBOST 

LA PREGUNTA DE L’ED 
 RESPOSTA MES DE Desembre:  

ZACARIES I ELISABET 
 

RIE 
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. S’han 
recollit 241,50€. Gràcies a tots i a totes per la 
vostra col·laboració. 

SEMINARI 
Seminari per a pastors i liders de l’Escola dels 
diumenges i discipulat 
Ponent: Abner Flores, gerent de l’Editorial 
LifeWay 
Dia i hora: 15-1- 2011; de 9h a 13:15H 
Lloc: IBSTE;(Ramal de la Raconada,5 Castelldefels) 
Organitza: Llibreria Gospel. Ed LifeWay, 
Neser i l’IBSTE 

REUNIONS DE DIJOUS 
No tindrem ni reunions de Senyores, ni 
cultes de pregària els dies 23 i 30 de 
desembre i 6 de gener. 

CULTE D’ANY NOU 
Com cada any, diverses entitats 
evangèliques impulsen el Culte Unit d’inici 
d’any que enguany es celebrarà a l’EE del 
carrer Santapau 102, de Barcelona. 
El programa de l’acte es presenta amb el 
lema “la visió pel 2011: Unitat, 
Testimoniatge i Pregària”. 

MEMÒRIES/INFORMES 
Ja ha arribat la tasca que agrada fer a 
tots el responsables dels diferents 
ministeris, els informes anuals. Lliureu el 
document a la Myriam R. o enviar per 
mail. 


