
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

2 de desembre//8 de desembre2 de desembre//8 de desembre2 de desembre//8 de desembre2 de desembre//8 de desembre    

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn:    Myriam R//Francesc A 

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 i el seu fill Enric, la 
Rosa i l’Artur i la mare de la Rosa ,  l’Elisabeta i la seva filla Alina, la Núria P,    
pels fills d’en Paco R,   pel Raimon R pare,  pel Josep O, pel Tomàs pare d’en 
Gabi. 
∗ 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,  pels nois i noies,  per les famílies de la nostra 
comunitat. 
∗ Per l’escola Dominical: mestres i alumnes. 
∗ Pels dijous: suport escolar, reunió de senyores i culte de pregària. 
∗ Per la Residència infantil Emmanuel. 
∗ Per la comissió d’obres. 
∗ Per les noves oportunitats que ens dona el Senyor cada dia de compartir el 
seu amor. 

ANIVERSARISANIVERSARISANIVERSARISANIVERSARIS    
2-12 Xavier N i Benjamí G 

4 Marius L 
5 Manel P 

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! 

2 de Desembre de 2012 
Número 1352 

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

Mi 7,7 



L’evangeli de Marc comença amb una declaració rotunda: Jesucrist és el Fill 

de Déu! Aquesta afirmació va treure de polleguera a més d’un en aquell 

temps. De fet, un grup de jueus varen estar a punt d’apedregar Jesús, i li  

van dir: Tu sent home, et fas Déu. Per a ells allò era una blasfèmia. 

Em crida l’atenció que els homes tenim la tendència a ser més justos que 

Déu, però això sí, no quan es tracta de nosaltres, sinó dels altres. 

Una vegada, un grup d’homes estaven a punt d’apedregar una dona 

trobada en adulteri. Què hem de fer amb ella? li van preguntar.  La 

resposta de Jesús va ser: Qui estigui lliure de pecat, llenci la primera pedra. 

Això és misericòrdia. 

En una altra ocasió, els deixebles, indignats perquè els samaritans van 

rebutjar el mestre,  li van dir:Demanem que caigui foc sobre ells? I Jesús els 

va reprendre i els va dir en poques paraules: He vingut a salvar persones, 

no a perdre-les, no enteneu res! 

Déu ha dit: No prengueu venjança; deixeu-me a mi fer justícia, però que 

ràpid ens aixequem en nom de Déu per esmenar-li la plana. 

Les paraules de Jesús: Estimeu els vostres enemics, ens colpegen perquè van 

en contra del que ens demana la nostra natura pecadora. 

Però el camí de Jesús, el que ell ens proposa, és un camí de reconciliació, 

de pau, d’amor i de justícia. I m’atreviria a dir també, de tolerància. En una 

ocasió els deixebles li van dir a Jesús: Mira, hem trobat a un que va traient 
dimonis en el teu nom i no és dels nostres. Ell els va contestar:  No ho 
impediu. Qui no està contra nosaltres, està a favor nostre. 
Els que seguim Jesús hem de viure les seves paraules. La fe no es pot 

imposar, ni s’ha de defensar-se a base de garrotades. L’hem de compartir i 

defensar amb la vida i amb les paraules. Això se’n diu la força del amor. 

L’apòstol Pau va dir: No et deixis vèncer pel mal, al contrari, venç al mal 
amb el bé. 
I com es pot fer això? Sotmeteu-vos a Déu, apropeu-vos a Ell. Només hem 

de mirar-lo per adonar-nos que Ell ens ha vençut amb la força del Seu 

amor. 

VENÇUTS PER LA FORÇA DEL SEU AMOR 
Fidel Caralt– Aportació Protestant 

Enguany no hi hauran calendaris de la 
RRRResidència IIIInfantil EEEEmmanuel. Per 
Nadal si volem podem col·laborar 
d’altres maneres. Capseta al final del 
temple. 

AGENDA  

LECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUES    
Motivació: Ens fa pensar, sentir i ens empeny a moure’ns. Acció  

Dll. Dt 31,6; Dm. Js 1,9; Dc. 2 Re 6.16; Dj. Sl 44,5; Dv Mi 7,7-8;   
Ds. Fl 4,13.  

 

15-12 Rebost 
25-12 Culte de Nadal 11h  
29-12 Rebost 
31-12 Sopar i culte de Cap d’any 
1-1-13 Concert de Any Nou. Redemptor 
6-1-13 Només culte a la tarda. 

DIACONIA BONA LLAVOR  

LA PREGUNTA DE L’ED 
PEL MES DE DESEMBRE:PEL MES DE DESEMBRE:PEL MES DE DESEMBRE:PEL MES DE DESEMBRE:    

Tornem a buscar un dona.Tornem a buscar un dona.Tornem a buscar un dona.Tornem a buscar un dona.    
 Pista 1.- Era profetessa 

Participar és bo i saludable. Investigar la 
Parau la ens  aporta  sav iesa i 
coneixement. És un bon remei per 
millorar l’astènia espiritual.  
Pots fer-ho sol o en família. 

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. Comencem també la recollida de 
joguines. Gràcies per la vostra col·laboració. 
La distribució del dia 15 la farem  a la tarda.  

PROGRAMES TV 

 RIE- http://www.resi-rie.org/  
LLIBRERIA 

La Dorcas ha muntat la llibreria al final del 
Temple, si necessites llibres, bíblies, música 
cristiana, calendaris... parleu amb ella, us 
ajudarà. 

Buenas noticiasBuenas noticiasBuenas noticiasBuenas noticias: Tots els diumenges per TV2 
a les 9h15’. 
Néixer de nouNéixer de nouNéixer de nouNéixer de nou: Últim diumenge de cada 
mes per TV3 a  2/4 de 10  

MEMÒRIES/INFORMES 
Responsables dels ministeris ha arribat 
el moment que tant us agrada, fer els 
informes anuals. Lliure-lo a la Myriam 
o envieu per mail. Gràcies 

DIJOUS 6-12 
 Aquest dijous 6 de desembre no 
celebrarem cap de les activitats habituals, és 
festa. 


