
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   

22 de desembre// 29 de desembre 

Diaca de torn: Myriam R//Francesc A 

Torn de porta: Gregori P//Ruben R 

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. 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 

Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem 

Dimarts a les 17h, classes de conversa 

Dijous a les  5h30’ suport escolar  

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,  per en Juan i en 
Pablo fills d’en Paco R,   per la Julia C, per la Teresa Q,  per la Meg, per la Tresa 
Turull (Figueres), per la Marta i  Rosa, germana i cunyada de la Lydia G, per 
l’Ester Martínez. 
 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 totes les activitats que organitzem aquests dies siguin anuncis del missatge 
del Crist i els  cors  de les persones estiguin disposats acollir el missatge de la 
Bona Nova. 
Perquè amb coherència puguem estar disposats al servei del Senyor. 
Per un Nadal ple: d’alegria, goig, pau, amor tolerància, senzillesa, fidelitat 
autodomini...Per un Nadal ple de l’Esperit 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida. 

Diumenge a les 19,45 

Cultes Senyores 

ANIVERSARIS 

24 Dani Pz 

C/Reina Elionor 177 

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

22 de desembre de 2013 

Número 1407 

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     

El poble que caminava a les fosques ha vist 

una gran llum; ha brillat la claror sobre els 

habitants de la terra tenebrosa.   Is 9,2 



La L lànt ia  d ’A lad í  
Maria  Carmona 

Si la llàntia d’Aladí 

passejant trobés un dia 

escolta mare un moment 

el que jo demanaria. 

De primer que tots el homes 

visquessin en harmonia 

que s’acabessin les guerres 

la fam i les malalties. 

Que no explotessin als nens 

que ningú els fes treballar 

que no és negués a ningú  

el dret de poder estudiar. 

Que no hi hagués diferències  

entre races i colors 

que no existís la misèria 

ni l’odi ni l’ambició. 

M’ha mirat la meva mare 

quan he acabat de parlar 

i m’ha dit que el que desitjo 

ningú ho concedirà  

que no serà mai possible 

si l’home no vol canviar. 

Si no confia en Jesús 

l’infant que ens vingué a salvar 

aquell que espera a la porta 

que un dia el deixem entrar. 

Si volem que el món canviï 

primer l’haurem d’estimar. 

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. 

Enaca hi sou a temps per participar en la recollida de joguines i llibres. Propera 
distribució 4-1-14  

25-12 Culte de Nadal 11h 

26-12  Tarda per xics i grans, festa ED 19h. 

31-12 Sopar i culte de Cap d’any 

1-1-14 Concert d’any Nou al Redemptor, 19h 

4-1 Rebost 

8-1 Seminari: “Otra teologia és possible?”EBB 

Redemptor 

Ja queda molt poquet pel Nadal, has 
pensat en el detallets per vols fer?. La 
Dorcas ens pot ajudar amb el material 
que té exposat al final del temple.  

CALENDARIS I LLIBRES 

LA PREGUNTA DE L’ED 

MES DE DESEMBRE 
Busquem un personatge i un llibre que 

en parla 
Pista 4 .- És molt mentider, busca raons i 
enredós. Hi ha un llibre que en el primer 
capítol en parla molt. 
Pista3.– Hi és des de la creació del món 
Pista 2.– La Bíblia en parla molt, en especial 
un llibre. 
Pista 1.–  Actualment hi ha molta gent que 
diu que no existeix. 

Ara si que si... 

PER PREPARAR LA CLASSE DEL DIA 29-12 
Tema 12: Les proves del Rei David 
Text: 2n Sa11-12; 18-19; 1r Cro 22-29; Sl 23-
32 i 51 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. 

La història del Nadal: 
Dll: Llc 1,26-38; Dm: Llc 1,39-55  

Dc: Llc 1,67-79; Dj: Llc 2,1-14  
Dv: Llc 2,15-20; Ds: Mt 2,1-12 

OFRENA ESPECIAL NADAL 

Enguany l’ofrena especial de Nadal, la 
destinarem a les obres del temple i més 
concretament per la pintura. 

FORMACIÓ 
CET, Seminari amb el professor Juan 
Jose Tamayo, “Otra Teologia es 
possible? Si, però con conciencia 
crítica” Dia: 8-1-14; H, 10 a13,30 
Lloc EEB Redemptor Moratin 105. 

TROBADES DELS DIJOUS  
Els dijous 26-12– 13 i 2-1-14, no es realitzaran les activitats habituals: reunió 
de senyores, suport escolar i culte de pregària. Mireu agenda 


