
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

4 de novembre// 11 de novembre4 de novembre// 11 de novembre4 de novembre// 11 de novembre4 de novembre// 11 de novembre    

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

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-Grup de pregària 

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 
Dijous a les  5h30’ suport escolar i  català 

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 

∗ 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, ,  pel fill d’en 
Paco R,   pel Raimon R pare, per l’Enric 
∗ Per les persones que estan a l’atur que el Senyor els mostri la seva voluntat en 
aquests temps durs i aviat trobin treball. 
∗ 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. 
∗ Per l’escola Dominical: mestres i alumnes. 
∗ Pels dijous: suport escolar, reunió de senyores i culte de pregària 
∗ Per la Residència infantil Emmanuel, pel Forum Social 
∗ Per la comissió d’obres. 
∗ Per les noves oportunitats que el Senyor ens ofereix cada dia. 

Aniversaris 
9-11 Maria G 

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! 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

Benvingut! 

4 de Novembre de 2012 
Número 1348 

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

Mt 16,26 



Guanyar el món? No! 
Raquel Reginaldo 

Estava passant canals, mirant si a la televisió feien quelcom d’interessant, quan 
vaig topar amb un programa que portava per títol: “¿Quien vive aqui? Es tracta 
de persones que son propietaris de castells o cases enormes i luxoses, que tots 
cofois les ensenyen (d’un milió d’euros, com a mínim. Un sol moble auxiliar, valia 
més de 3.000 €). Francament he de dir, que em va produir unes sensacions que 
molta gent en tatxaria de rara. 

Indignació, perquè en un temps de crisis, que hi ha famílies que no tenen ni el 
més basic per viure, hi hagin persones que trobin plaer en ensenyar a tot 
el món les seves desmesurades i innecessàries riqueses. 

Pena, perquè hi hagin persones que donin tanta importància als valors 
materials i descuidin els espirituals. 

Agraïment al Senyor per donar-me tot el que necessito i no donar-me 
abundància de riqueses que podrien  posar en perill la meva anima. 

Mirar-me el meu mini piset amb molt més simpatia, perquè en ell em sento 
còmoda, segura i protegida, més a prop del Senyor. Aquells habitatges, 
només de veure’ls, sentia cansament, per anar d’un lloc a un altre hi 
havia molta distancia, escales etc. i també sensació de por i solitud. 

No és que el Senyor condemni les riqueses en si mateixes, sempre que aquestes, 
siguin moltes o siguin poques, s’utilitzin en benefici del proïsme, i no en el del 
propi ego. En la Bíblia trobem molts casos que afavoreix amb riqueses a diferents 
persones: Abraham, Jacob, Job, David, Salomó...  Ell ens adverteix dels perills 
que comporten. En els casos esmentats, les riqueses no van ser obstacle per la 
seva fidelitat, ni van ser l’objectiu primordial de la seva vida. Estimar, servir i obeir 
al Senyor era la seva prioritat. El perill està en que elles siguin l’eix de l’existència, 
que les busquin i estimin per sobre de tot. Que visquin només per atresorar-les, i 
aquesta és la impressió que vaig tenir al escoltar als propietaris d’aquelles cases. 
M’agradaria equivocar-me. 
 Qui te una abundància de riqueses, es creu autosuficient, per sobre de tothom, 
que amb els diners ho pot tot, i aquí està el perill.  “Jesús mirant a l’entorn, digué 
als seus deixebles: Quantes dificultats tenen per entrar en el Regna de Déu els qui 
tenen riqueses” (Marc 10;23) “No aplegueu riqueses sobre la terra... Més aviat 
a`plegueu riqueses en el Cel... Perquè on tinguis la teva riquesa, hi tindràs també 
el cor” (Mateu 6:10-21) “No podeu servir a Déu i al diner” (Mateu 6:24) Al Senyor 
li agrada que siguem humils: “Feliços els humils, perquè posseiran la 
terra” (Mateu 5:5) “ ... el qui de vosaltres pretengui ser important serà el vostre 
servidor” (Mateu 20:26) 
Ell ens va donar una lliçó d’humilitat, “Les guineus tenen caus, i els ocells nius, 
però el Fill de l’Home no té on reposar el cap” (Mateu 8:20) 

AGENDA  

LECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUES    
    Cada dia tenim la necessitat d’alimentar-nos i no es menys important prendre la 

nostra ració de pa Espiritual i gràcies a ell serem capaços de superar el gran mal del 
nostre temps  , l'estrès. No podem queixar-nos d’allò que nosaltres permetem. 

Dll. Sl 9,9; Dm. Sl 73,26; Dc. Sl 91,7-10; Dj. Sl 127,2; Dv 1Pe 5,7;   
Ds. Jn 14,27  

10-11 Rebost 
16-11 Conferencia Toni Cruz 
17-11 Assemblea UEBC/ Taller breu/ Concert 
Coral Granollers 
24-11 Rebost 
 30303030----11,1i 211,1i 211,1i 211,1i 2----12 Fòrum Social a Sabadell12 Fòrum Social a Sabadell12 Fòrum Social a Sabadell12 Fòrum Social a Sabadell 

DIACONIA BONA LLAVOR  

LA PREGUNTA DE L’ED 
Volem trobar una dona.Volem trobar una dona.Volem trobar una dona.Volem trobar una dona.    

Pista 2: Pista 2: Pista 2: Pista 2: Quan  va morir el rei, perseguit a la 
guerra, la seva mare  va usurpar el tron, per 
regnar ella.    
Pista 1: Pista 1: Pista 1: Pista 1: El seu fill era rei de Judà, va regnar un 
any a Jerusalem. 

Comencem a preparar la campanya de Nadal, enguany no hi haurà partida especial  de 
l’Ajuntament i pensem  fer uns lots una mica més complerts amb formatgets, fruita amb 
almívar, mel, xocolata i cacau en pols per la llet. Gràcies per la vostra col·laboració. 
El dia 8 El dia 8 El dia 8 El dia 8 iniciem els grups de conversa. 
L’OVE col·labora amb la Marató de TV3, per recaptar fons per a projectes de recerca sobre el 
càncer el 16-12. L’OVE ens convida a les esglésies a col·laborar i es proposa que cada 
comunitat local pugui formar un equip de voluntaris. Interessats inscriure’s abans del 8-1, més 
informació: l’Oficina del Voluntariat Evangèlic: ove@consellevangelic.cat /93 424 10 20. 
Interessats parlar amb l’Àngela. Propera distribució: 10-11  

El culte commemoratiu de la reforma  
enregistrat per TV3 (9:30 h.). Serà emès 
el dissabte 10-11, a les  11h del mati per 
TV3. 

CULTE DE LA REFORMA 

FORMACIÓ 

OPERACIÓN NIÑO 
Decisión ens anima a participar en  
aquesta campanya, només heu de 
preparar una capsa de sabates amb els 
següents regals: joguines, articles 
d’higiene, material escolar. Més informació 
al taulell i a la web 
www.operacionniñodelanavidad.org 

Taller Breu: Taller Breu: Taller Breu: Taller Breu: 17-11 de 10,15 a 14 Llibreria 
Abba. La importància del perdó en els 
assumptes humans, amb Joana Ortega, 
llicenciada en Teologia i doctora en Filosofia per 
la UB. 

FORUM SOCIAL A SBD 
Els dies , 30303030----11,1 i 211,1 i 211,1 i 211,1 i 2----12 12 12 12 Necessitem 
allotjaments per les persones que vindran 
de fora. Si podeu acollir germans 
participants parleu amb l’Anna o el pastor.  
En aquest primer fòrum podrem participar 
en ponències i tallers. La ponència final 
anirà a càrrec d’Arcadi Oliveres. 
Les inscripcions a info@abside.org 

 RIE- http://www.resi-rie.org/  
Enguany no hi hauran calendaris de la 
RRRResidència IIIInfantil EEEEmmanuel. Per Nadal 
si volem podem col·laborar d’altres 
maneres.  


