Motius de Pregària
∗ 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 que rebem constantment.

Cultes

Senyores

Diumenge: Escola Dominical 11h matí.
Culte d'adoració 18h
Dijous: Culte de pregària 20h

Número 1302

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

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!

Ningú no farà mal ni danyarà en tota la meva muntanya santa,

Bona Llavor

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.

Caldera
15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

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

Diaques

2/4 de 7 de la tarda

11 de desembre de 2011

Atenció pastoral
Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

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

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

11 de desembre//18 de desembre
Diaca de torn: Paco A

Aniversaris
12-12 Artur M

Torn de porta: Benjamí G
Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!

perquè el país serà ple del coneixement del Senyor,
com les aigües cobreixen la mar..
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EL PESSEBRE D’ISAÏES
Isaïes 11,1-10

Carles Capó

El profeta Isaïes ens ofereix la visió del que podríem dir “un món al revés”.
Un món perfecte. Si el comparem amb el que ens toca viure, ¿quin contrast,
oi?. El llop amb l’anyell, la pantera amb el cabrit, el vedell i el lleó, i tots
pastorejats per un nen petit. Un món sense enemistat, sense enfrontaments,
sense hostilitat, sense incompatibilitats, sense necessitat de que ningú
domini sobre els altres. Un món en el que desapareix la separació entre els
forts i els febles.
I a la fi, tots pastorejats per un nen petit. Governats per un nen, a cura d’un
nen, guiats per un nen, no per un rei tot poderós, amb grans i blanques
barbes, o amb grans exèrcits, sinó amb un senzill i indefens nen. La vaca i
l’óssa, amb les seves cries, el lleó i el bou junts menjant palla; i un infant de
llet, en el cau de l’escurçó, ficant la mà a l’amagatall de la serp. Un món en
el que els animals més febles no tenen por dels més forts, en el que no
necessiten protegir-se, perquè els més forts no necessiten menjar carn per
viure, doncs mengen palla.
Jo no sé si a algú se li ha ocorregut, però en aquest temps d’advent en el
que, en les cases es posa el pessebre, podríem fer el que en diríem el
pessebre d’Isaïes.
Un pessebre que, a més d’il·lustrar el naixement de Jesús, representaria el
Regnat del Messies tal com el veu el profeta.
En aquest pessebre, amb el bou i l’ase (que tot sigui dit no apareixen en el
text dels evangelis, encara que es pot suposar que hi fossin, doncs va néixer
en un estable), a més del bou i l’ase hi hauria els animals de la profecia:
un llop, amb un anyell, una pantera al costat d’un cabrit, un vedell i un lleó,
una vaca, amb una óssa i les seves cries, tots aquests animals barrejats
entre els personatges del pessebre, els pastorets, els savis d’orient, els
pagesos; i al mig de tots ells, al centre del pessebre, amb Josep i Maria,
Jesús nou nat, pastor de tots ells, pastor d’una creació reconciliada, que viu
en pau, amb justícia, sense violència.
I hi falta un animal en el pessebre d’Isaïes: l’escurçó, la serp. La posaríem a
sota del pessebre a sota de l'Infant de llet. Es a dir el nen, el nen pastor, el
nen Messies que regna sobre el pecat, el nen pastor, pastor i anyell a la

vegada que ve a treure el pecat del món.
El text d’Isaïes anuncia el Regnat del Messies, que ve en un nen, un nou nat per
alliberar el món, alliberar la creació del pecat, alliberar l’home del pecat. Un
pecat que entra en el món mitjançant una serp, en forma de temptació, i que és
vençut a la creu, per Jesús, l’anyell de Déu que ve a treure el pecat del món.

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, mel i la tonyina.
Les vostre pregàries i les vostres mans. Propera distribució:17-12-11

AGENDA
15,16,17 La meva Esperança
17-12 Rebost/Concert Coral Terrassa
18-12 Culte especial
25-12 Culte de Nadal, 11h.
26-12 Festa Escola Dominical, 19h.
31-12 Rebost/ Sopar de Cap d’any
1-1-12 Concert de Cap d’any

LA PREGUNTA DE L’ED
Pel mes de DESEMBRE busquem:
UN PERSONATGE DE LA BÍBLIA
PISTA 2: Té dos llibres amb el seu

nom a la Biblia"
PISTA 1: Fill de mare estèril que va
prometre que el consagraria al Senyor.
Us animem a participar !.

REUNIONS DIJOUS

INICIATIVES PRO-TEMPLE
Una nova iniciativa el grup de Senyores ens
proposen a partir del diumenge 18 Un Basar
Nadalenc”, on hi trobeu regals diferents.
Els beneficis de la Llibreria en les vendes de la
campanya de Nadal es destinaran a proTemple.
L’estona del café, podeu col·laborar portant:
galetes, café,llet,pastes, sucs...
El que recollim a la capseta també va per les
obres.

MEMÒRIES/ INFORMES
Responsables de ministeris, l’any s’està acabant
i hem de començar a preparar els informes
anuals. Lliureu el doc a la Myriam o envieu per
mail.

la meva esperança

Ja es van apropant els dies del tancament
No tindrem reunions de senyores, ni
d’aquest projecte. Continuem pregant pel seu
culte de pregària els dies 22,29 de desenvolupament i la seva eficàcia.
desembre i el 5 de gener.
Dissabte, 17 a les 12h

Els diumenges 25-12 i 1-1 el culte sera a les 11 del matí.

