
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

5 de febrer//12 de febrer5 de febrer//12 de febrer5 de febrer//12 de febrer5 de febrer//12 de febrer    

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

Torn de porta: Gregori P//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! 

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 Rosa i l’Artur i la mare de la 
Rosa , la Magdalena, l’Elisabeta i la seva filla Alina,  en Paco R i el seu fill Joan fill, la 
Sònia i en Joan, Teresa Q, familia Rial-Alasraki (Bona  Nova), M. Elvira.  
∗ 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 que units en el Senyor puguem desenvolupar les tasques quer Ell té 
preparades per nosaltres. 
∗ Pel projecte Bona Llavor Diaconia. 
∗ Per les oportunitats que tenim de compartir l’amor del nostre Déu. 

ANIVERSARISANIVERSARISANIVERSARISANIVERSARIS    
10 Concha10 Concha10 Concha10 Concha    

12 Albert Marti12 Albert Marti12 Albert Marti12 Albert Marti    

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

Benvingut! 

5 de febrer de 2012 
Número 1309 

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! 

Rm 8,25Rm 8,25Rm 8,25Rm 8,25    



La perseverança 
Jose luis Prieto 

Ningú arriba a la meta  el seu primer intent, ni perfecciona la vida 

amb una senzilla rectificació, de la mateixa manera que ningú 

assoleix l'alçada desitjada amb una sola volada. 

Ningú camina per la vida sense haver trepitjat en fals moltes 

vegades  

Ningú recull una collita sense treballar durament, sembrar la 

llavor i adobar la terra. 

Ningú mira la vida sense acovardir-se, en  algunes ocasions, ni  

puja a un vaixell sense tenir por de la tempesta, ni arriba a port 

sense remar el necessari. 

Ningú sent l'amor sense provar les seves llàgrimes, ni recull roses 

sense sentir les seves espines. 

Ningú pot construir sense el martell, ni es cultiva una amistat amb 

Déu, sense renunciar a un mateix. 

Ningú arriba a l'altra riba sense passar a través del pont. 

Ningú arriba a tenir l'ànima brillant sense el diari polit de Déu. 

Ningú no pot jutjar sense conèixer primer la seva pròpia debilitat. 

Ningú aconsegueix el seu ideal sense haver pensat moltes vegades 

que perseguia un impossible. 

Ningú coneix l'oportunitat fins que aquesta passa pel seu costat i 

la deixa anar. 

Ningú arriba fins al pou de Déu, sense caminar i patir la set del 

desert. 

"Si tens clar l'objectiu, si encara conserves una mica de força 

i de voluntat, si mantens els ulls posats en Déu i creus, 

obeeixes i perseveres amb fe, t'asseguro, que no deixaràs 

d'aconseguir els teus somnis " 

AGENDA 

LA PREGUNTA DE L’ED 

REBOST  

11-2 Rebost 

18-2 Taller teológico: Los conflictos en la 

iglesia—Jose Luis Suarez.Llibreria Abba 

25-2 Rebost/Concert Reus 

26-2 Conferència ED”El simbolisme dels 

nombres al món hebreu” 

3-3 Coral Vilafranca 

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. Necessitem 

tonyina.  

Propera distribució:11-2-12 

RESPOSTA  MES DE GENER:RESPOSTA  MES DE GENER:RESPOSTA  MES DE GENER:RESPOSTA  MES DE GENER:    

ECBÀTANIAECBÀTANIAECBÀTANIAECBÀTANIA    

Aquest mes busquem un personatge. 

PISTA 1 : Jove creient, fill de 
mare jueva i pare grec. 

Aquesta és més fácil!Aquesta és més fácil!Aquesta és més fácil!Aquesta és més fácil!    

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... 

Taller BreuTaller BreuTaller BreuTaller Breu    

Dia: 18-2-12, de 10,15a 14h. Lloc: 
Llibreria Abba, Girona,7-BCN 
Los conflictos en la iglesia. Ponent: Jose 
Luis Suarez 

FORMACIÓ 

Imatges per recordar 


