
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  

Lloc:  Secretaria. 

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   

21 de desembre//28 de desembre 
Diaca de torn: Myriam R//Francesc A 

Torn de porta: Ruben R//Joan F 

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 
      Culte d’adoració 18h  
Culte d’oració: Dijous  20h 

Dijous a les 6 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, per la 
Rosa, per l’Artur,  l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà,  
per en Juan i en Pablo fills d’en Paco R i la seva esposa Roser, per la Sara 
germana de la Raquel, per la Rosa cunyada de la Lydia G, per la Julia C i 
l’Andreu E,  la Magdalena,  la Marcelina,  la Isabel i el José G, pel Pere P, 
Paquita M,  per la M. Elvira, per la Fina germana de l’Amelia.  
 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. Per aquells que ens agradaria que trobessin al 
Senyor. ( pares, mares, germans..). 
 Pels actes d’aquestes festes: concerts de la Coral, cultes, festa dels nens, que 
siguin motiu de testimoni.  
 Pels ministeris de Bona Llavor. Per l’Escola Dominical i els seus mestres. 
 Per la Llar d’avis de Vilafranca i la Residencia Infantil Emmanuel 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per 
aquests que estem vivim com a congregació. 

Cultes Senyores 

ANIVERSARIS 
24 Daniel P   

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

21 de desembre de 2014 

Número 1459 

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806  

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! 

Is 52,7 



MISSATGE DE NADAL 
Joel Cortés 

Joel Cortés  

Butlletí 14-12-14  

TROBADES DELS DIJOUS:  Els dijous 25 -1214, 1- 1-15 i 8-1-15, no es 

realitzaran les activitats habituals: reunió de senyores, suport escolar i culte de 

pregària. MIREU AGENDA 

 La bellesa d'aquestes paraules d'Isaïes ens recorda, també, aquest temps de 
l'Advent, en què esperem l'anunci de la pau i la bona nova, que portarà l'anunci 
del naixement de Jesús.  
 Hi ha un matís important que introdueix el text en relació amb aquest “anunci” i 
és que es tracta de l'alliberament d'un poble captiu, en una Babilònia que 
l'oprimeix i que l'ha dut al límit de la desesperació. El que ens sorprèn rau en 
què, al llarg del text, gairebé no hi ha lloc per a la lamentació ja que tot l'èmfasi 
recau en l'esperança del futur, a aixecar-se i a caminar lluny de tot allò immund 
que els envolta.  
No és pas gaire difícil d'establir paral·lelismes amb la nostra situació ara i aquí; 
la nostra experiència recent ens ha posat de manifest que les “Babilònies” es 
reprodueixen en la història dels homes. La temptació en què caiem és la de 
prioritzar el lament i la queixa, però d'una manera subtil aquesta actitud ens 
aparta de la voluntat d'alliberament, d'aixecar-se i de canviar el món que ens 
envolta.  
“Fora, fora, sortiu de Babilònia! no toqueu res d' impur, sortiu-ne purificats...! 
v.11, aquest és el crit radical del profeta que ens invita a abandonar l'opressió a 
la qual està sotmesa el seu poble.  
Cada cop és més fort un sentiment, àmpliament compartit per una gran part de 
la població, que cal aixecar-se, actuar i fer-nos protagonistes d'un canvi que 
il·lumini un món totalment diferent.  
Ningú no pot romandre instal·lat de forma passiva tot acceptant la injustícia i el 
manteniment d'unes estructures de submissió. L'anunci de la Bona Nova, 
d'aquest Jesús que ve al nostre encontre, ha d'ésser una invitació a deixar la 
lamentació i la queixa per tal de proclamar i viure els valors del Regne de Déu.  
D'això tracta el text que inspirarà el lema del nostre Sínode que celebrarem 
l'octubre del 2015.  
“El fruit de la justícia neix de la llavor que han sembrat en esperit de pau els qui 
treballen per la pau” Jaume,3,18  
Es tracta de la voluntat d'expressar com a Església la voluntat d'implicar-nos de 
forma activa en un món que deixi enrere la injustícia i que faci possible la pau, 
tot integrant en el nostre pensament i en la nostra acció aquest crit radical del 
profeta que ens invita a sortir dels camins que no porten sinó desolació.  
De nou el Nadal ens du una paraula d'alè que ens recorda el sentit de la nostra 
vida i amb aquesta Paraula, un deure i una esperança irreductible on no hi 
caben les lamentacions.  
“Ara no sortireu corrents, no fugireu en desbandada, perquè el Senyor us anirà 
al davant i la vostra rereguarda serà el Déu d'Israel” Isaïes 52,12  

 AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 

Celebrem la vinguda de Crist al món, però n’hi ha una altre de pendent...la 
definitiva. 

Dll: Tt 2,13-14; Dm: 1 Jn 3,2-3; Dc: 1 Ts 4,15-18; Dj: 1 Co 15,52-53  
Dv: 2 Pe 3,14-15; Ds: Ap 21,3-5  

Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que es realitzar des de 
Bona Llavor. Aliments per completar el lot bàsic: tonyina, brou de peix i verdures, cacau 
per la llet, formatgets i oli. Ens agradaria com cada any preparar un lot nadalenc, contem 
amb la vostra aportació. Gràcies per la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració 
que tant necessitem per continuar realitzant aquest ministeri en aquests moments tant 
complicats per a moltes persones. Operació joguines, pel proper repartiment. Propera 
distribució: 3-1 

 23-12 Concert Solidari, Teatre alegria de 

Terrassa a les 21h (Taulell)// 22h TV3 Déu 

amb accent 

25-12 Culte de Nadal 

26-12 Festa dels Infants, tarda per xics i 

grans, festa ED 19h. 

31-12 Sopar i culte de cap d’any 

1-1 Concert d’Any Nou Coral 

3-1 Rebost 

10-1 Concert de la IBEC 

La Pregunta de l’ED 
Pel mes de desembre : 
Busquem una dona 

Pista 4: Era la criada d’una casa on es 
reunien apòstols i deixebles. 
Pista 3: Era un dels primers apòstols que va 
escollir el Senyor 
Pista 2: El fet es troba al NT relacionat amb 
un dels apòstols més coneguts. 
Pista1: Va protagonitzar un fet, podríem dir 
curiós o una mica divertit.  
Preparem l’ED del proper  28-12; 
L’hora de les tenebres. Text: Mt 26,39-
45;27,51-64  Jn. 13,21;18,11; 19:30-
42; is 55,5-7; He 10,19-22 

CALENDARIS I LLIBRES 

Prepara el nou any i mira el calendari 
que millor va per tu, la teva família, o 
amics.  

RIE 
Les senyores com cada any per aquestes dates 
han col·locat la caixeta per recollir fons per la 
Residència Infantil. 

OFRENA ESPECIAL NADAL 

Enguany l’ofrena especial de Nadal, la 
destinarem a la compra d’una nevera i a 
posar a punt les alarmes. 

Responsables de ministeris comenceu a 
elaborar les vostres valoracions de la 
tasca realitzada durant aquest any. 

MEMÒRIES/INFORMES 

FELICITATS!! 

Aquesta setmana ha nascut  el petit Roi, 
fill del Jan Haro i la seva esposa Noemi, 
li donem la benvinguda i felicitem als 
seus pares i a la família. Donem gràcies 
al Senyor per aquesta nova benedicció. 


