
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

30 de setembre//7 d’octubre30 de setembre//7 d’octubre30 de setembre//7 d’octubre30 de setembre//7 d’octubre    

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn:    Francesc A// Amadeu G 

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 

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! 

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

Senyores 

Repartim roba i aliments 
Esmorzem 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 
 

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

2/4 de 7 de la tarda 

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

AniversarisAniversarisAniversarisAniversaris    
30303030----9 Elisabet N9 Elisabet N9 Elisabet N9 Elisabet N    

1111----10 Pere A10 Pere A10 Pere A10 Pere A    

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  la Mercé R, la Rosa i l’Artur i la mare 
de la Rosa ,  l’Elisabeta i la seva filla Alina, la Núria P,  la Ruth G, Txema  germà 
de la Maruja,  pel fill d’en Paco R, la Joanna F, la Maria C. 
∗ Per les persones que han perdut la feina i les seves famílies. 
∗ Per les persones grans de la comunitat, (Teresa Q, Magdalena...)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 
∗ Per l’escola Dominical: mestres i alumnes. 
∗Per la convenció. 
∗Pel culte del dia de la Reforma.  
∗Per la comissió d’obres. 
∗Per la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya. 

 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

Benvingut! 

30 de setembe de 2012 
Número 1343 

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! 

El fruit de l’esperit és 

. Contra aquestes coses no hi ha cap llei. 



NO cremats SI connectats 
Blandina Ronsano Obradors 

Tota persona té el deure d’auto controlar-se, encara que ens porti  una mica 
de sacrifici. Les persones no temin la mateixa manera de ser, el 
temperament, el caràcter, el color del cabell o dels ulls, la fortalesa física o 
de salut. I a més, no tots tenim els mateixos dons. 
Hebreus 2,4 
I en ocasions podem cremar-nos desitjant els dons, les capacitats, que tenen 
als altres. 
Atenció!!! 
Quan un arbre del bosc  es crema, corre perill tot el bosc. 
El que si hem de tenir en comú, és el estar units a Jesús, tal i com ell va dir: 
”Jo sóc el cep, vosaltres les sarments. Qui resta en mi i jo en ell, dóna fruit abundós, perquè 

sense mi no podeu fer res.”: Jn 15-5 

Us explicaré una cosa que em va passa: Vaig voler  espantar amb un pal, un 
llangardaix que intentava entra a casa meva i quan l’estava empenyent, la 
cua es va despendre del cos. Era al·lucinant veure com aquell trosset de cua 
separat del cos es movia frenèticament per uns instants. Quan va parar el 
moviment, vaig veure que aquell trosset ja no tenia vida: havia perdut el 
contacte amb la seva font d’energia. I vaig pensar que és precisament l’amor 
i la connexió envers Déu el que ens proporciona l’energia necessària per 
servir-lo. Pretendre funcionar per nosaltres mateixos no és recomanable. Tots 
formem l’Església  i amb la diversitat de dons que tenim la fem completa. No 
podem aïllar-nos, ja que estem incomplerts nosaltres  i el Cos de Crist. 
Quan comença el nostre allunyament sembla que tot segueix igual, com 
passa amb la cua del llangardaix , però desprès ve l’enfonsament: la 
persona s’ha cremat i venen les “neures”. No oblidem que el sarment a 
d’estar unit al cep. 
La pèrdua de l’alegria en el cristià, pot tenir el mateix sentit que el dolor pel 
que fa a la salut: és un avís. 
Sigui quina sigui la teva manera de ser, observa el termòmetre de la teva 
alegria, vigila no et cremis però tampoc et gelis! Segueix connectat al cep. 
 El Senyor et guiarà sempre, en terrenys secs saciarà la teva ànima i enfortirà els teus 

ossos; esdevindràs com un jardí ben regat, com una deu d’aigua que mai no 

s’estronca. Is 58,11  

AGENDA  

LECTURES BIBLIQUES LECTURES BIBLIQUES LECTURES BIBLIQUES LECTURES BIBLIQUES     
Capacitats: A vegades ens sembla que la 
tasca encomanada ens és impossible de 
realitzar...fins que COMENCEM! 

Dll. Za 4,6; Dm. Jn 14,12;Dc. Rm 8,31;  
Dj. 1 Co 2,16; Dv Ga 6,9; 

 Ds. Rm 11,29  
 

CULTE DE LA REFORMA 
El dia 3 de novembre a les 11 del mati a 
l’Església CECMAVI de Barcelona es 
celebrarà el culte commemoratiu del dia de 
la Reforma que serà retransmès pel Canal 
33. Si hi voleu assistir presencialment 
comuniqueu al Paco A. 
 

4 al 7 –10 Convenció Gandia 
7-10 Culte 18h amb la participació d’en Diego 
Martinez. 
13-10 Rebost 
19-20 del 10 Rebost solidari 
31-10 Castanyada 
3-11 Culte de la reforma a BCN 

DIACONIA BONA LLAVOR  

LA PREGUNTA DE L’ED 

BUSQUEM:BUSQUEM:BUSQUEM:BUSQUEM:    

    UNUNUNUN    PROFETA AMB PROFETA AMB PROFETA AMB PROFETA AMB LLIBRELLIBRELLIBRELLIBRE    PROPIPROPIPROPIPROPI        

Pista1:Pista1:Pista1:Pista1:1. Originari d’un poble prop de 
Jerusalem 

Us animem a participar a tots i a totes, 

individualment, en família o amb el 

grup classe. 
FORMACIÓ 
Material.Material.Material.Material.----El Dr Pau Martinez, que farà 
una ponència a la Convenció ens ha 
enviat un material que es titula “Bases 
per una família sana”. Aquells que us 
interessi, poseu-vos en contacte amb la 
M. Antònia. 
CETCETCETCET––––    Comença el nou cicle del cet –
clàssic, el dia 20 d’octubre. Més 
informació al taulell d’anuncis. 

Continuem treballant quinzenalment en la tasca d’ajut, assistència i acompanyament, 

que realitzem des del Rebost. Necessitem la vostra col·laboració, recolzament i suport en 

oració per realitzar aquest ministeri tant necessari en aquests moments i tant complicat 

per a moltes persones. Els dies 19 i 20  Els dies 19 i 20  Els dies 19 i 20  Els dies 19 i 20  d’octubre i amb motiu del dia de l’alimentació 

(16-10) el Rebost farà recollida d’aliments als supermercats de Sabadell. Els divendresdivendresdivendresdivendres 

abans de la distribució d’aliments a 2/4 de 10 necessitem un voluntari o voluntària. 

Interessats parlar amb l’Àngela.  

LLIBRES 
Aquest diumenge, la Dorcas tindrà la 
parada de llibres muntada. Hi ha 
comentaris dels Fets del Apòstols i 
mostres dels  calendaris del 2013 que 
ja podeu encarregar 


