
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

22 d’abril//29 d’abril22 d’abril//29 d’abril22 d’abril//29 d’abril22 d’abril//29 d’abril    

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

Torn de porta:  Benjamí G//Gregori P 

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: la Teresa Q, la Magdalena, la Mercé R,                                          
la Rosa i l’Artur i la mare de la Rosa ,  l’Elisabeta i la seva filla Alina,   la família Pont,  
el fill d’en Paco R, en Francisco M, la Núria P. 
∗ Per les persones grans de la comunitat, que el Senyor els hi doni salut i fortalesa en 
aquesta etapa de la seva vida. I que nosaltres puguem aprendre de la seva saviesa. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗ Per les famílies de l’Església. 
∗ Pel ministeri d’evangelització. 
∗ Per la congregació,  que estiguem ben arrelats en la Paraula de Déu i que units en el 
Senyor puguem desenvolupar les tasques que Ell té preparades per nosaltres. 
∗ Pels projectes de Bona Llavor Diaconia. 
∗ Per les obres. 
∗ Per cada nou dia. 

ANIVERSARIS 

26 Maria Cu 

28 M Lluisa M 

 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

Benvingut! 

22 d’abril de 2012 
Número 1320  

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! 

Jn 20,28 



Samuel Fabra 

Jo també sóc Tomàs.Jo també sóc Tomàs.Jo també sóc Tomàs.Jo també sóc Tomàs.    

El germà bessó de Tomàs sóc jo. Els sentiments i les reaccions davant de les 
situacions vitals són les mateixes que les del meu germà bessó. Quan ell pateix, 
també pateixo jo. Quan ell s’alegra, també m’alegro jo. Hi ha una transmissió 
immediata de l’estat anímic que només es dóna entre germans bessons.  
Tots dos ens considerem creients. Hem apostat per seguir a Crist, i fins i tot, en 
situacions de perill ens hem decantat per estar al seu costat malgrat la nostra 
por.  
Però igual com el meu germà, quan els testimonis ens anuncien que han vist el 
Senyor, no puc menys que dir que jo no hi era allà, i no el vaig poder veure.  
M’agradaria tant poder veure’l. M’agradaria tant veure el Crist ressuscitat! 
Pau ens diu que, després d’uns quants anys, també l’ha vist i que d’Ell té 
l’encàrrec de predicar el perdó de Déu de les nostres mancances, les nostres 
febleses i les nostres equivocacions  volgudes i no volgudes. Però, jo tampoc hi 
era allà.  
Ja sé què em direu! Em direu que el dubte no és bo, que haig de creure per fe, 
i només per fe. Sí, ja ho sé tot això, però jo sóc així. 
Vull creure, però el dubte està al costat de la meva experiència vital i 
professional. El dubte honest ha fet avançar els coneixements humans i 
científics. I el tema de la resurrecció, d’una vida més enllà, no és un tema que 
pugui ser bandejat per una credulitat sense fissures. 
Pau ens diu que només el Crist ressuscitat és el fonament de la nostra fe i el 
que fa que no sigui buida de sentit. Els morts ressuscitaran, aquesta afirmació 
per Pau és tant important com l’afirmació de la resurrecció del Crist. El tema de 
la resurrecció no és un tema marginal, és un tema central. El fenomen 
genuïnament humà del missatge de Jesús és transcendit per la seva resurrecció. 
És per això que dic que m’agradaria tant veure el Crist ressuscitat!  
M’agradaria tant poder veure amb els meus ulls les marques dels claus a les 
mans de Jesús, i veure la seva ferida del costat. 
Sort, però, que el meu germà bessó, a la fi, el va poder veure. No m’estranya 
que davant del Crist no pogués fer sinó caure de genolls i exclamar “Senyor 
meu i Déu meu!” Sort que el meu germà bessó ho va poder experimentar 
perquè d’aquesta manera va fer que se’m transmetés l’alegria i la confiança 
que va experimentar. Aquesta és la sort de tenir un germà bessó. 
 

Aportació Lidia G 

REBOST  
El proper dia  28  regalarem les aportacions  de llibres que heu anat fent, a aquelles 

persones que acompanyem en el treball que realitzem des de el rebost. Gràcies per la 

vostra col·laboració, recolzament i suport en oració, que tant necessitem per continuar 

realitzant aquest ministeri en aquests moments tant complicats per a moltes persones. 

Propera distribució : 28-4 

AGENDA 
21 al 28 VIII Jornades “Bíblia i 
cultura” a Cerdanyola 
28-4 Rebost/ Cet Església  
5-5 Dia de neteja general 
12-5 Rebost 
13-5 Dia de la Família 
26-5 Rebost 
27-5 Marató per la pobresa Pel mes d’abril tornem a buscar un altre 

personatge 
Pista 3Pista 3Pista 3Pista 3: A casa seva eren tres germans 

Pista 2Pista 2Pista 2Pista 2:No n'hi ha cap més amb aquest 
nom en tota la Bíblia 
Pista 1Pista 1Pista 1Pista 1: Dona que vivia en un poble molt a 
prop de Jerusalem  

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

PROGRAMES TV  

El programa de les esglésies evangèliques 
Buenas Noticias que s’emet per TV2 tots 
els diumenges canvia d’horari canvia d’horari canvia d’horari canvia d’horari ara a les 
9h45’9h45’9h45’9h45’.  
Néixer de Nou, al canal 33 lúltim diumenge 
de mes a les 11,15h. Proper 29-4 

LECTURES BIBLIQUES  
Càpsula diària de vitamines. Propietats reconstituents per millorar l'astènia 
primaveral. Tema: La confiança 

Dll, Js1,9; Dm. Rm 8,28-30 Dc. 2 Tm 4,7-8;  

Dj. Ef 4,12; Dv. Ac 10,22-23; Ds. Sl 3,1-5;  

DIA DEL LLIBRE 
Durant el mes d’abril, per celebrar 
la diada del llibre, posarem la taula 
de venda,  podrem gaudir de 
descomptes. Els guanys que 
s’obtinguin aniran destinats a Pro-
temple. Podeu fer comandes a la 
Dorcas. 

VOLUNTARIAT 

La Marató per la pobresa que és farà el 

27 de maig sota el lema Que ningú és 

quedi fora joc busca voluntaris/es. 

Termini d’inscripció 27-4. Inscripcions 
Servei Català del Voluntariat 

LA PREGUNTA DE L’ED 

CET 

TEMA: Habacuc. Resposta al 
sufriment 
Professor: J. A Cuenca 


