
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

22 de gener// 29 de gener22 de gener// 29 de gener22 de gener// 29 de gener22 de gener// 29 de gener    

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn:   Angela R//Amadeu G 

Torn de porta: Ruben R//Benjamí G 

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! 

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, , Joan fill d’en Paco, la Sònia i 
en Joan, familia Rial-Alasraki (Bona  Nova) 
∗ Per les persones grans de la comunitat, que el Senyor els hi doni salut i 

fortalesa en aquesta etapa de la seva vida. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗ Per les famílies de l’Església i les que passen moments difícils. 
∗ Pel ministeri d’evangelització. Per les persones que durant aquest any han 

pogut escoltar el missatge del Crist. 
∗ Pel pastor, els diaques i tota la congregació, per que estiguem ben arrelats en 

la Paraula de Déu i puguem créixer espiritualment. 
∗ Pel projecte Bona Llavor Diaconia. 
∗ Per les oportunitats que ens oferirà el nou any de compartir l’amor del nostre 

Déu. 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

Benvingut! 

22 de gener de 2012 
Número 1307 

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A     

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! 

Col 3,16 



Us voldria parlar una mica del Concurs bíblic,  que cada setmana uns presenta 
una pista en el nostre fulletó, per endevinar una personatge bíblic, una ciutat o 
alguna cosa relacionada amb la Paraula de Deu.  Ja sou un grapat de germans 
els que participeu però m’agradaria aprofitar   per fer una mica de propaganda, 
per animar-vos a participar, ja que reporta molts beneficis i no te cap 
contraindicació. 
Benefici de la: 
LECTURA : Diuen les enquestes que la major part de les persones d’aquest país 
no han llegit mai un llibre. El participar en el concurs bíblic proporciona 
agradables moments de lectura de la Paraula de Deu i ens fa anar d’aquí cap 
allà llegint i rellegint aquells textos que ens agraden tant, i tot buscant la possible 
resposta ens encantem i trobem altres passatges de la Bíblia per esplaiar-nos i 
aprendre. 
CURIOSITAT : Quan estem buscant algun personatge o algun fet del que tenim 
alguna pista, sempre surten paraules o fets que desvien la nostra atenció que ens 
interessa conèixer i de seguida busquem més informació, remenant en el 
diccionari bíblic, en concordances o en Internet per buscar allò que ens ha picat 
la curiositat. 
RELAXACIÓ : Quan llegim la Paraula estem tranquils. El temps passa volant, no 
necessitem ni televisió, ni ordinadors, ni mòbils que ens distreguin, i ens oblidem, 
encara que només digui per una estona dels problemes que ens envolten (crisi 
econòmica, violències, barces-madrid). 
Un estadi final de la relaxació pot anar bé a les persones que pateixen insomni, 
doncs que res millor que agafar el son amb la Paraula de Deu a les mans. 
COMPARTIR : Participar en el concurs bíblic uneix més a les famílies, doncs 
podem posar en comú les possibles respostes a la pregunta, comentar els dubtes 
a la parella, als germans, als pares als fills, als avis.  
Millora les nostres relacions  afectives amb els membres de la nostra família i fa 
que puguem fer coses junts,cosa molt necessària, però a vegades tan difícil 
d’aconseguir, ja que tothom te el seu horari i les seves presses. 
CONEIXEMENT : No cal dir que cada cop que ens posem davant de les 
escriptures i les llegim amb atenció estem aprenent una mica més. Ho anem 
assimilant i va quedant en el nostre disc dur del coneixement. De ben segur que 
després d’un any de respostes del concurs, ja som una mica més savis. 
SANA COMPETÈNCIA: Sabent que al final del curs tothom tindrà el seu premi, 
podem participar sense temor de fallar alguna vegada. Els germans que 
participem no som pas rivals en una competició, sinó que som viatgers en un 
mateix tren. El tren que ens porta a un millor coneixement per la glòria de Deu. 
AFIRMACIÓ: Participar en el concurs bíblic ens afirma i ens aferma la nostra fe a 

El CONCURS BÍBLIC 
Carles Raurell 

AGENDA 

LA PREGUNTA DE L’ED 

REBOST  

22-1 Conferència ED. Miriam V 
28-1 Rebost/Culte d’acció de gràcies a les 
18h. Carrer Mª Victoria 11 BCN 
4-2 CET desenvolupament personal, 
Badalona,de 10 a 13’30// Assemblea 
d’església 18h. 
11-2 Rebost 
25-2 Rebost 
26-2 Conferència ED 

MEMÒRIES/ INFORMES 

Continuem necessitant de la vostra col·laboració i recolzament per seguir realitzant aquesta tasca 
al servei del qui ho necessita. Gràcies per les vostres pregàries. Per proper dia necessitem joguines 
en bon estat. Propera distribució:28-1-12 

CULTE D’ACCIÓ DE GRÀCIES 
Les principals entitats i organitzacions 
evangèliques de Catalunya han impulsat un 
Culte d’Acció de Gràcies per al dissabte 28 de 
gener 2012, a les 18 h. a l’Església Evangèlica 
del carrer Mª Victòria 11 de Barcelona. 
L’acte té com a part central l’expressió de l’acció 
de gràcies a través de la pregària. Però també 
inclou les participacions de la Coral Unida 
Evangèlica, de la solista Ana Cano i del Grup de 
Lloança de la COMEC en l’apartat musical.  

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. 

Enllaç del programa especial del Néixer de Nou  
emès el dia 8-1-12 

http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3887630 

BUSQUEM UNA CIUTATBUSQUEM UNA CIUTATBUSQUEM UNA CIUTATBUSQUEM UNA CIUTAT    
Pista 3: Pista 3: Pista 3: Pista 3: Capital d'una provincia que 
es va aliar amb Pèrsia durant el 
regnat del rei persa Assuer (o 
Xerxes). 
Pista 2:Pista 2:Pista 2:Pista 2: En aquesta ciutat es va trobar 
un escrit sobre el temple de Jerusalem 
Pista1: Pista1: Pista1: Pista1: Ciutat o ciutadella, que encara 
existeix però amb un altre nom, que 
només apareix una vegada en tota la 
Biblia. 

Us animem a participar !.Us animem a participar !.Us animem a participar !.Us animem a participar !.    

INICIATIVES PRO-TEMPLE 
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... 
FINAL TEMPORADA LIQUIDACIÓ BASAR 
durant el mes de gener.  

RIE 
Ens fan saber que amb l’any nou també ha 
arribat una nova amiga de 10 anys que es diu 
Paula. 

CET– Desenvolupament personal 
Dia: 4-2-12 // Lloc EEB de Badalona, 
Sagunt,99//Horari de 10 a 13,30 
Intel·ligència Espiritual, una introducció a 
l’estudi del que li donem aquesta denominació i 
com millorar aquesta competència a la nostra 
vida. 

través de la recerca de la Paraula de Deu (allò que deien escodrinyar les 
escriptures) Ens permet corroborar que tot allò que anem aprenent ens porta a 
millorar la nostra relació amb el Senyor i amb els germans. 
Veient la gran quantitat de beneficis que ens pot aportar, us recomanem prendre 
la vostra dosi setmanal , participant cada setmana. 


