
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

4 de desembre//11 de desembre4 de desembre//11 de desembre4 de desembre//11 de desembre4 de desembre//11 de desembre    

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn: Paco A 

Torn de porta: Benjamí G 

Bona Llavor 

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Mercè R, la mare de la Rosa     
M, Magdalena P, M., Elisabeta i la seva filla Alina, Miquel germà de la 
Roser, Joan fill d’en Paco. 
∗ Per les persones grans de la comunitat. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗ Per les famílies de l’Església. 
∗ Pel ministeri d’evangelització. Pel projecte La meva esperança: per les 

persones, el projecte, les llars... 
∗ Pel projecte Bona Llavor Diaconia. 
∗ Pel ministeri de la Coral i els seus cantaires. 
∗ Per l'oportunitat de poder servir al Senyor cada dia. 
∗ Per les benediccions de cada dia. 

Diaques 

Francesc A, 609475704; Myriam R,676233434; Amadeu G, 620603042;  
Àngela R. 646211050; Xavier N, 650439796;  

Caldera  

Corals 

Al·leluia: Diumenge a les 20h 
L’Estel:  Diumenge 2/4 1 del migdia 

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 matí. 
                  Culte d'adoració 18h  
Dijous: Culte de pregària 20h 

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

Senyores 

AniversarisAniversarisAniversarisAniversaris    

4-12 Marius Ll 

5-12 Manel P M  

Repartim roba i aliments 
Esmorzem 

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

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 
Dijous: 2/4 de  6 Suport educatiu per infants de primària  

i classes de conversa en català i castellà per adults.  

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

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! 

4 de desembre de 2011 
Número 1301 

1Jn 5,17 

Rom,12,12 



Tota la vida que s’havien respectat els avis, les persones grans. Per l’experiència, per 
l’edat, per respecte. Si llegim la Bíblia els veurem com àrbitres de la vida de la 
comunitat. Quan tenien que decidir alguna cosa important, eren els ancians del 
poble als qui se’ls demanava consell.  Déu li va dir a Moisès quan el va cridar per 
alliberar el seu poble de l’esclavitud: Ves, reuneix els ancians d’Israel i digues-
los...” (Èxode 3:16) “Moisès va anar a convocar tots els ancians d’Israel i davant 
d’ells va exposar totes les paraules que el Senyor li havia encomanat” (Èxode 19:7) A 
més la Bíblia ho deixa ben clar, s’han de respectar les persones grans: “T’alçaràs 
davant dels cabells blancs i honraràs el rostre de l’ancià, i reverenciaràs el teu Déu, 
Jo el Senyor” (Levític 19:32) 
Doncs ara no, per norma general, els tenen per res. Sortosament no tothom, sempre 
hi ha bones excepcions. Perquè ho dic? Últimament ho he pogut constatar en varis 
exemples, però no em vull allargar, només parlaré de l’últim que és un dels més 
sonats, demostra el que  pensen: un ancià és sinònim de persona inculta i curta de 
gambals. S’ha posat de moda que les companyies de serveis (Gas, electricitat, 
telèfon...) t’enviïn promotors per captar socis per la seves companyies. Fa cosa d’un 
parell de mesos, en un sol dia me’n van venir dos o tres, i tots més o menys amb 
petites variacions amb la mateixa mala excusa, i amb diàlegs similars: 
Primera inconveniència: - “Vinc de part de la Generalitat perquè vostè paga massa 
per aquest servei i li rebaixarem les quotes” -  li vaig dir que dubtava que la 
Generalitat es poses en aquestes coses i més que en època de crisis pagues algú per 
fer-ho, i que si el que volia era canviar-me de companyia, que no m’interessava. - 
“No li vull canviar de companyia és que a vostè li van posar les quotes  que té sense 
consultar-li i a més, m’envien perquè els diners que paga de més se’n van a Madrid” 
Con que començava a omplir papers d’un altre companyia, encara que ell 
m’assegurava que no, li vaig dir que jo no els firmaria i que ja tenia el que jo volia. 
Bé, abreviant, con que li tombava tots els seus arguments, va dir la segona 
inconveniència: - “Senyora, vostè no m’entén, no, no, ja veig que no m’entén, no té 
una persona més jove perquè li pugui explicar i m’entengui? perquè vostè no entén 
res” - Hi tant que l’entenia! volia  una persona amb menys experiència i que es deixi 
enredar. Quan va veure  que no hi havia res a fer, va marxà tot dient: - “Com és que 
a la gent gran els hi costa tan firmar uns papers?” ¿...?. 
L’últim que va venir, ja d’entrada li vaig dir que no em dies que venia de la 
Generalitat i que perdia el temps perquè jo mai escolliria una companyia que per 
captar clients es valgues de formes poc ètiques,  la companyia l’havia triat jo, que ja 
sabia existien unes quotes més baixes però que suposaven menys potencia i el perill 
de no poder tenir dos aparells endollats a l’hora. Al final m’han deixat tranquil·la, 
però decebuda. 

Els ancians Raquel Reginaldo 

AGENDA 

LA PREGUNTA DE L’ED 

REBOST  
S’apropa el Nadal i estem preparant els lots especials, que es lliuraran el proper 17 de 
desembre. Necessitem torrons, café, neules pots de fruita en almívar i la tonyina. Les 
vostre pregàries i les vostres mans. Propera distribució:17-12-11 

8-9-10 de desembre III Congrés 
protestant. Lloc: Església Unida de 
Terrassa. 
9-12 Concert del Cor Gopel de New 
York a les 20h al Teatre Ateneu de 
Cerdanyola. 
10-12 Concert Rubí 
15,16,17 La meva Esperança 
17-12 Rebost/Concert Coral Terrassa 
18-12 Culte especial 
25-12 Culte de Nadal 
26-12 Festa Escola Dominical 
31-12 Rebost/ Sopar de Cap d’any 
1-1-12 Concert de Cap d’any 

RESPOSTA MES DE NOVEMBRE: 
UN PERSONATGE BÍBLIC: ESDRESESDRESESDRESESDRES 
Pel mes de DESEMBRE busquem: 
UN PERSONATGE DE LA BÍBLIAUN PERSONATGE DE LA BÍBLIAUN PERSONATGE DE LA BÍBLIAUN PERSONATGE DE LA BÍBLIA    
PISTA 1: PISTA 1: PISTA 1: PISTA 1: Fill de mare estèril que va 
prometre que el consagraria al Senyor. 
Us animem a participar !. 

RIE 
Dijous a la tarda varem gaudir de la visita dels 
nenes i nenes de la Residència que van passar la 
tarda amb el grup de Senyores. Una estona 
fraternal on varen compartir la Paraula del 
Senyor.  Com cada any per aquestes dates tenim 
la capseta al final del temple. Per recollir diners 
per poder comprar els regals de Nadal 
d’aquests nens i nenes. 

INICIATIVES PRO-TEMPLE 

Els beneficis de la Llibreria en les vendes de la 
campanya de Nadal es destinaran a proTemple. 
L’estona del café, L’estona del café, L’estona del café, L’estona del café, podeu col·laborar portant: 
galetes, café,llet,pastes, sucs... 
El que recollim a la capseta també va per les 
obres. 

la meva esperança 
Ja es van apropant els dies del tancament 
d’aquest projecte. Continuem pregant pel seu 
desenvolupament i la seva eficàcia.  

ALTA DE MEMBRESIA 
Els nostres germans Marta S i Francisco 
M, han demanat l’alta de membresia a la 
nostra comunitat. 

REUNIONS DIJOUS 

CONDOL 
La Sra Nela Whitten ha passat a la presencia del 
Senyor aquesta setmana. El matrimoni Whitten 
va treballà com missioners durant els anys 50 a 
Espanya. Donem gràcies al Senyor per la vida 
de la Sra Nella i fem palès  el nostre condol a la 
seva família per aquesta separació temporal. 

No tindrem reunions de senyores no culte de pregària els dies 22,29 de desembre 
i el 5 de gener 


