
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  

Lloc:  Guarderia . 

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, 

no té les guardis només per a tu. Envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com   

1 de  desembre// 8  de desembre 

Diaca de torn: Amadeu G//Xavier N 

Torn de porta: Joan F//Benjamí G 

Bona Llavor 

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; Amadeu G: 619120077 ;  

Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;  

Diaques 

Caldera-Grup de pregària 

Corals 

Telèfon per contactar amb el pastor Melero: 
630113463. 

Atenció pastoral 

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

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 

A les 6 de la tarda 

Al·leluia:  

L’Estel:   

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  la Mercé R i el seu fill Enric, per la 
Rosa, per l’Artur,  l’Elisabeta, els seus fills i la seva germana,  pels fills d’en Paco R,   
per la Julia C, per la Teresa Q,  per la Meig, per la Tresa Turull (Figueres), per la 
germana de l’Amèlia. 
 Per l’embaràs de la Sara M i el seu petit. 
 Per les persones que estan a l’atur que el Senyor atengui les seves necessitats i a 
nosaltres ens faci sensibles davant d’aquesta situació.  
 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que 
s’han distanciat del Senyor. 
 Perquè el Senyor animi, motivi i il·lusioni el cor de tots  i totes i sàpiguen escoltar 
la seva veu.  
Per l’Escola Dominical, per la Coral Al·leluia i els concerts, per la nova Coral-
jove, pels ministeris de Bona Llavor. Perquè amb coherència puguem  estar 
disposats al servei  del Crist.   
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida. 

 

Diumenge a les 19,45 

Cultes Senyores 

ANIVERSARIS 
2 Xavier N i Benjamí G 

4 Marius LL 
5 Manel P 

C/Reina Elionor 177 

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

1 de desembre de 2013 

Número 1404 

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! 

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

...els qui aconsellen la pau...els qui aconsellen la pau...els qui aconsellen la pau   

són plens d’alegria.són plens d’alegria.són plens d’alegria.   

Pr 12.20-b 



La Pau està amb Jesús Raquel Reginaldo 

“Quan tots els membres del Sanedrí van clavar en ell la mirada, van veure el seu 

rostre com el rostre d’un àngel. (Fets 6:15)” “Esteve, ple de l’Esperit Sant, fixant la 

mirada al cel veié la gloria de Déu i Jesús dempeus a la dreta de Déu. (Fets 

7:55)” 

Moltes vegades quan llegeixo aquest passatge i pensant en els darrers 

moments que els cristians passarem a la terra, em pregunto, si com 

Esteve, veurem al Senyor i tindrem la seva serenor. També em fa pensar 

amb una cosa que va passar ja fa un temps: Una germana de l’església, 

molt estimada, cristiana fidel, bona esposa i bona mare, es va posar 

malalta, va empitjorar fins que el Senyor la va cridar a la seva presència. 

Vaig anar al seu enterrament, i encara que jo no tinc per costum veure els 

difunts, prefereixo recordar-los en vida, no sé perquè vaig fer una 

excepció, i vaig entrar. 

Em vaig quedar meravellada, estava més maca que mai, la seva cara 

desprenia una serenor i una pau extraordinària, i el que més em va 

impressionar, tenia com un somriure als llavis, com si al traspassar 

hagués estat molt feliç. Em vaig tornar a preguntar: al igual que Esteve, va 

veure al Senyor Jesús donant-li la benvinguda? No m’estranyaria gens, Ell 

va prometre que anava a preparar un lloc per cada u de nosaltres, 

aleshores, seria estrany que estigués allà per rebre’ns amb amor? Jo crec 

que si, que el Senyor estarà esperant-me i  ja podré veure la seva santedat 

i el seu amor per l’ humanitat. 

El contacte amb el Senyor, transforma els rostres. Recordem a Moisès, 

quan sortia de la presència de Déu, el seu rostre resplendia. “Després 

Moisès va baixar de la muntanya del Sinaí, amb les taules del Testimoni a les 

mans, i no sabia que el seu rostre resplendia pel fet d’haver estat parlant amb el 

Senyor.” (Èxode 34:29) De tal manera que el poble tenia por i es tapava 

amb un vel (Èxode 34:30-35) 

L’apòstol Jaume, en la seva carta diu: “Apropeu-vos a Déu i Ell s’aproparà a 

vosaltres” (Jaume 4:8) Apropem-nos al Senyor, seguim les seves petjades, 

perquè el nostre rostre sigui resplendent i serè, com el d’Esteve i Moisès. 

 

AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 
 

Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i  recolzament per seguir realitzant 

aquests servei. Necessitem: tonyina, formatgets, oli de girasol, brou de carn, o peix. 

Comencem a preparar la campanya de Nadal. Gràcies per les vostres pregàries i la 

vostra col·laboració. Propera distribució: 7-12 

I el suport? Bé, acabant el primer trimestre. Interessats en col·laborar en aquest servei 

poseu-vos en contacte amb l'Àngela o la M A. 

1-12 Conferència ED, Els profetes, Jordi 

Vera//Reunió d’Església Extraordinària 17h 

7-12 Rebost 

14-12 Concert coral a Rubí  

21-12 Rebost 

25-12 Culte de Nadal 11h 

31-12 Sopar i culte de Cap d’any 

S’apropa el Nadal, un moment que 

aprofitem per fer regals. La Dorcas ens 

pot ajudar amb el material que té 

exposat al final del temple.  

CALENDARIS I LLIBRES 

LA PREGUNTA DE L’ED 

RESPOSTA MES DE NOVEMBRE: 

MELQUISEDEC 

MES DE DESEMBRE 

Busquem un personatge i un llibre que en parla 

Pista 1.–  Actualment hi ha molt gent que 

diu que no existeix. 

Curiós i intringulant...oi? 

PER PREPARAR LA CLASSE DEL DIA 8-12 

Tema9: La fe d’una dona estrangera. 

Text Rut 1-4 

RIE– http://www.resi-rie.org/ 
Les senyores, com cada any per 

aquestes dates, han col·locat la 

caixeta , per recollir fons per la 

Residencia Infantil Emmanuel  que 

tant necessiten. 

MOLT IMPORTANT 

Què ha passat amb 

la cartellera? 

I els motius de 

pregària? 

Avui dia 1 de desembre a les 17h, els 
membres de l’Església som convocats  
a una assemblea extraordinària 
d’Església. No hi podem faltar! 

El nostre missatge davant el racisme és: La teva importància no resideix en 
semblar-te a l’altre, sinó que rau en la diferencia. 

Dll: Jn 13,34; Dm: Ga 3,28; Dc: Ef 5,2; Dj: Col 3,25; Dv: Jm 2,8-9;  
Ds: Ga 6,9 


