
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

1 de gener// 8 de gener1 de gener// 8 de gener1 de gener// 8 de gener1 de gener// 8 de gener    

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn: Myriam R // Xavier N 

Torn de porta:Benjami G// Ruben R 

Bona Llavor 

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 

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.  

∗ 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, la Sònia i en Joan. 
∗ Per les persones grans de la comunitat. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗ Per les famílies de l’Església i les que passen moments difícils. 
∗ Per les famílies que han perdut un  ésser estimat i tenen necessitat de consol. 
∗ Pel ministeri d’evangelització. Per les persones que durant aquest any han 

pogut escoltar el missatge del Crist. 
∗ Pel projecte Bona Llavor Diaconia. 
∗ Pel ministeri de la Coral i els seus cantaires. 
∗ Per les oportunitats que ens oferirà el nou any de compartir l’amor del nostre 

Déu. 

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! 

1de gener de 2012 
Número 1304 

Mireu el meu servent, que jo he escollit; el meu 

estimat, en qui m'he complagut íntimament. 

Damunt seu posaré el meu esperit i anunciarà el dret 

a les nacions. No disputarà ni cridarà, ni li sentirà 

ningú la veu pels carrers. 

No trencarà la canya que s'esberla, ni apagarà el ble 
que fumeja, fins que faci triomfar la justícia. 
El seu nom serà l'esperança de les nacions! 

Mateu 12, 18-21 



Durant centenars d’anys el poble d’Israel havia esperat un salvador. Un 
Messies que els alliberés del jou dels imperis, com l’assiri, babilònic, grec 
o, en aquells moments, l’imperi romà. Esperaven que aquest llibertador fos 
un líder fort, capaç d’aixecar la resta del poble en una rebel·lió que fes 
possible que, per fi, Israel fos un poble lliure. 
Jesucrist va aixecar aquesta expectativa i molts van creure que era aquest 
líder esperat. Alguns el van voler fer Rei, però cada vegada que això 
passava, ell fugia. El mateix Pilat també li va preguntar: Tu ets el Rei dels 
jueus? I ell va contestar: El meu regne no és d’aquest mon. Segurament a 
molts els va xafar la guitarra. 
Jesús apunta més enllà del que veuen el nostres ulls. Avui, estem tots molt 
preocupats per la crisi econòmica, i s’estan fent moltes coses per aturar-la, 
però ens oblidem que també estem patint una crisi de manca d’ètica i de 
manca de valors. Una crisi que afecta les famílies i els individus; que 
afecta, fins i tot, els no nats. 
Hi ha una tendència a creure que tot es resolt amb l’abundància material i 
la millora social, però el veritable problema de l’esser humà és a dins seu. 
Podem posar-lo en el millor dels escenaris i seguirà sent infeliç. 
Jesús no va venir a canviar l’ordre polític i social del seu temps. Ell va venir 
a canviar les persones per dins. A crear un nou home, una nova dona, 
perquè el problema és a dins. El problema és que les nostres relacions 
amb Déu estan trencades. El pecat, i tots som pecadors, ens separa de 
Déu, afecta les nostres vides quotidianes i ens allunya de la gent. Aquestes 
relacions trencades provoquen infelicitat i manca d’esperança. 
On és, doncs, la solució? 
Segurament vostès diran: Estem cansats de sentir parlar de religió. Hi estic 
d’acord. Perquè la solució no és tenir una nova religió, sinó una nova 
relació amb el Creador. Ell no trencarà la canya que s’esquerda. El que Ell 
vol és que tornem, que ens reconciliem amb Déu. 
Jesús va venir a crear el pont que ens porta a Déu. Hi ha esperança per a 
tots nosaltres i es troba en Jesús, el camí, la veritat i la vida. Jesús va dir: 
Jo soc la porta, qui entri per mi tindrà la vida. 
Si travesses la porta, si creus en Jesús com el teu Salvador i Senyor, 
començaràs un camí d’esperança que et portarà fins a l’eternitat. 

Camí d’esperançaCamí d’esperançaCamí d’esperançaCamí d’esperança    Fidel Caralt 

AGENDA 

LA PREGUNTA DE L’ED 

REBOST  
Continuem necessitant de la vostra col·laboració i recolzament per continuar realitzant 
aquesta tasca al servei del qui ho necessita. Gràcies per les vostres pregàries. Propera 
distribució:14-2-12 
Reiniciarem les classes el dia 12 de gener. 

1-1-12 Concert de Cap d’any 
12-1-12 Senyores, Classes,Culte de 
pregària 
14-1-12  Rebost/Concert  IBEC, Poble  
15-1-12 Conferència ED. Culte 18h 
participació de la Damaris Playa 
4-2-12 Assemblea d’església 

Última pista DESEMBRE busquem: 
UN PERSONATGE DE LA BÍBLIAUN PERSONATGE DE LA BÍBLIAUN PERSONATGE DE LA BÍBLIAUN PERSONATGE DE LA BÍBLIA    
Pista 4: Pista 4: Pista 4: Pista 4: La darrera pista del concurs 
de desembre ès:   "La seva mort es 
produeix al capítol 28 del seu 
primer llibre" 

Pista 3:Pista 3:Pista 3:Pista 3: En plena guerra contra els 
filisteus va fer un monument amb 
una pedra i l'anomenà EBEN-EZER" 

PISTA 2: PISTA 2: PISTA 2: PISTA 2: Té dos llibres amb el seu 
nom a la Biblia" 

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

INICIATIVES PRO-TEMPLE 
Una nova iniciativa el grup de Senyores  ens 
proposen “Un Basar Nadalenc”, on hi podeu 
trobar regals diferents. Ja teniu els Reis!Ja teniu els Reis!Ja teniu els Reis!Ja teniu els Reis!    
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, cafè,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. 

REUNIONS DIJOUS 
Aquest dijous 5 de gener encara no tindrem les reunions i activitats habituals.  

NEIXER DE NOU 
El  Canal 33 emetrà un programa especial el 
diumenge 8 de gener a les 12 del migdia. La 
seva durada serà de 50 minuts, i s’hi podran 
veure tres reportatges, els 30 anys del Consell, 
els 20 anys d’emissió del programa, i el 
Congrés Protestant. 

COMIAT 
José Dionis, pare del pastor de l’Església Unida 
de Terrassa Andreu Dionis, ha passat a la 
presencia del Senyor el passat 26 de desembre. 
Fem palès el nostre condol a la família per 
aquesta separació temporal, tot confiant en la 
gràcia del Senyor per superar la pèrdua.   


