
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

2 de gener 2011//9 de gener 2011 

Diaca de torn:  Paco  A// Xavi N 

Torn de porta: Gregori P//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, Dani A, Valeri L 

∗ Per les persones grans de la comunitat. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗ Per les famílies que passen temps difícils. 
∗ Pel  pastor, pels diaques, pels responsables dels ministeris i  per  cada un 

dels membres. Que units en el Senyor puguem desenvolupar les tasques  que 
Ell té preparades per nosaltres per l’any 2011. 

∗ Per les oportunitats que ens oferirà el nou any de compartir l’amor del 
nostre Déu.  

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 
8 Ivan C 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

2 de gener de 2011 
Número 1253 

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! 

Alço els ulls vers les muntanyes: 
D'on vindrà el meu ajut? 

Sal 121,1 



 RESPOSTA MES DE Desembre:  
ZACARIES I ELISABET 

 
Com el vent empeny els núvols  
que amb pluja convertirà  
com l’aigua de les riuades  
no les podem aturar, 
Així el temps mai no s’atura 
De prop el veiem passar 
I de les hores viscudes 
Breus moments en quedarà, 
Com els Nadals ja passats 
Que ens agrada remembrar 
Per dedicar un pensament 
Als que ja ens varen deixar 

Com el vent empeny els núvols  
Que amb pluja convertirà  
Com l’aigua de les riuades  
No les podem aturar, 
Així el temps mai no s’atura 
De prop el veiem passar 
I de les hores viscudes 
Breus moments en quedarà, 
Com els Nadals ja passats 
Que ens agrada remembrar 
Per dedicar un pensament 
Als que ja ens varen deixar 

I per donar-ho a conèixer 
Cel I terra es van trobar 
Quan uns àngels plens de joia 
La gran nova els anuncià 
Als pastors que de la feina 
Sols volien descansar, 
El missatge que els donaren 
Els seus cors tranquil·litza 
El messies que esperaven 
Acabava d’arribar, 
N’era nat en un estable 
Qui els podia alliberar, 
Tot i que aquella noticia 
Arreu la van escampar 
Del que deien haver vist 
Alguns en varen dubtar, 

Han passat segles d’història 
I no em pogut oblidar 
Al tendre nen del pessebre 
Que a la terra va baixar, 

Ens arriba de tan lluny 
Que ens sona distorsionada 
Com si fos una cançó 
Que teníem oblidada, 
Fins que sense cap motiu 
Rebem una sotragada 
I tota la nostra vida 
En no res, l’han capgirada 

Quan la crisi ens entra a casa 
Quan la feina s’ha perdut,  
Quan alguna malaltia 
Sense cridar-la a vingut, 
Quan tot un munt de problemes 
Damunt nostre ens han vingut. 
 
Quan veiem que el que ens envolta 
Tot es comença a ensorrar 
Quan no trobem solucions 
Ni a quina porta trucar, 
Si  aixequem els nostres ulls 
Vers al que tot ho creà 
Demanant la seva ajuda 
De grat ens la donarà, 
Aquell que envià al seu fill 
Per al seu poble salvar 
 Sabem que també ens estima  
A la creu ho demostrà, 
Carregant les nostres culpes 
Per poder-nos perdonar  
Si l’amor que ens ofereix 
De franc volem acceptar, 
Si podem les nostres vides 
A les seves mans posar  
Si en ell de veres confiem 
Ben cert que no ens decebrà 
Seva es aquesta promesa 
Que ben segur complirà. 

MARIA CARMONA 

AGENDA 
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. 

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 

RIE 
Hem recollit pels nens i nenes de la residència 
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 

El dia 6 de gener no tindrem ni reunió 
de Senyores, ni culte de pregària . 

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”. 

REUNIÓ D’ESGLÉSIA 
El proper dia 29 tenim la reunió 
d’Església anual. Es el lloc on farem 
balanç de la tasca realitzada i on 
tractarem el treball anual que el Senyor té 
previst per la nostra comunitat. Escollirem 
les persones que Déu  capacitarà per 
desenvolupar els diferents ministeris i on 
decidirem com gestionarem la nostra 
economia. També podrem parlar de les 
inquietuds i neguits que tenim en el nostre 
cor en el servei al Senyor i a la seva 
comunitat.  
TOTS SOM NECESSARIS I NINGÚ 
OCUPA EL TEU LLOC. 
Responsables, els informes. Gràcies. SALUTACIONS 

La nostra germana Mercé R ens envia molts 
records des de casa seva. Ens recorda i ens 
troba a faltar. Molts petons per a tothom.  


