
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   

18 de desembre//25 de desembre 
Diaca de torn: Francesc A//David R 
Torn de porta: Benjamí G//Ruben R 

Bona Llavor 

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 

Suport educatiu: Inici 6-10-16 

Diumenge: Escola Dominical 11h 
     Culte d’adoració 18h 

Dijous:       Culte d’oració. 20h 

Dijous a les 18h 

Al·leluia: 

L’Estel: 

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  La Mercè R i el seu fill Enric, la Rosa,  l’Artur,  

l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà,  la Raquel, la Rosa cunyada de la Lydia 

G,  la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina,  la Isabel i el José; el Gori i la Feli,  la Mònica, la Teresa 

Q, la Gina, Paco R  i Roser, Miriam S (Lleida), el Mario LL, la Maria (àvia d’en Joan ), Núria M. 

 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.  
 Agrair el Senyor les persones que han desenvolupat els ministeris aquest any i 
demanar que ens ajudi a servir-lo, sempre en tot moment, i que tots puguem dir 
“aquí em tens Senyor”.  
 Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli,  per les persones 
que no poden expressar-se amb llibertat.   
 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra i violència.  
 Per les persones que viuen la destrucció i la pèrdua. 
Per no perdre l’esperança en que un dia tota la humanitat reconeixerà que Déu és la font 
del seu amor. 
Per cada nou dia 

Cultes Senyores 

Diumenge 20h 

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ; 

Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;  

ANIVERSARIS 

18 Isabel G V, 24 Daniel P M 

C/Domènech i Montaner, 40 

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

11 de desembre 

2016 Número 1563 

CIF R5800437E, 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! 

Jn 1,14 



NADAL. HISTÒRIA  Raquel Reginaldo 

S’acosta Nadal, ja tot ens ho senyala: a les esglésies les corones d’advent 

que recorden quantes setmanes falten, als pobles els carrers il·luminats amb 

més o menys encert, les botiges amb els seus reclams i aparadors ben 

vestits amb els millors productes a la vista que conviden a comprar. Per la 

majoria de gent és temps de consumisme, de disbauxa. Per altres, de goig i  

recolliment. 

Pels cristians és temps d’alegria i de gènesis espiritual, en un dia com 

aquest, fa 2000 anys, en un poblet anomenat Betlem va néixer un infant, el 

nostre salvador i allà va començar la nostra història, la d'aquells a qui la 

Bíblia ens anomenen gentils, però que per la gran misericòrdia i amor de 

Déu ara també som anomenats, cristians i poble sant. 

Perquè dic gènesis i historia? El naixement de Crist és ja un gran 

esdeveniment. Si, ho és, però no ho seria si aquí hagués acabat tot. La 

història continua... uns 30 anys més tard passà un altre esdeveniment: 

l'infant que nasqué en aquell primer Nadal, va morir... millor dit, el van fer 

morir en una creu, llavors el vel del temple es va esquinçar i ens va donar 

línia directa amb Déu, tant els qui formaven part del seu poble, que ja havia 

escollit, com a tots nosaltres, els que érem anomenats gentils. Dies de 

tristesa, però també de gran goig, per aquest sacrifici tots els qui reconeguin 

els seus pecats i creguin en Ell, són salvats. I aquí es va acabar? No de cap 

manera, la història continua, va ressuscitar. Si no hagués ressuscitat, de res 

serviria el naixement i la creu. I s’ha acabat? No! Per aquells fets, jo 2000 

anys més tard he estat salvada, els meus pecats esborrats, sóc feliç com 

milers de cristians en aquests 2000 anys. I s’ha acabat? No, no continua, 

falta la culminació, tardarà? No ho sabem, tal com ens va dir el Senyor, per 

Déu mil anys són un dia i un dia, són mil anys, i Ell ho fa tot en el seu degut 

temps. Falta la part més gloriosa, el resultat de l’obra redemptora, falta la 

2a vinguda de l’infant que naixia, del salvador que moria i que un dia, no 

saben si tard o d’hora tornarà victoriós per jutjar a tothom, bons i dolents. 

Allà, implantarà el seu regne i tots els qui l’hem acceptat i amb fe l’hem 

seguit, regnarem amb Ell, feliços de ser els seus fills. Allà sí que s’acabarà 

la història que fa 2000 anys va començar en un poblet petit anomenat 

Betlem. S’acabarà perquè serem eternament feliços, i tal com va dir algú, 

els pobles feliços no tenen història. Feliç Nadal!! 

ATENCIÓ:  ELS DIJOUS, 22, 29 i 5  NO 

TINDREM ACTIVITATS. 

LECTURES BÍBLIQUES  

Tindríem menys problemes si fóssim 
més discrets 
Dilluns:  1Re (Reis). 3,8-9. 
Dimarts: Pr (Proverbis).8, 4-6 
Dimecres: Sl. (Salms)1,1-3. 
Dijous: Pr. 3,5-6. 
Divendres: Sl. 119,125-130 
Dissabte: Pr. 2,11-12. 
No oblidis prendre les vitamines diàries!!! 

 AGENDA  
La pregunta de l’ED 

18-12 Concert  Nadal 2016 a les 12 Coral 
El Redemptor a l’EEB El Redemptor. 
Participació de l’Oriol Soler al culte de les 
18h . 
24-12 Rebost 
25-12 Culte de Nadal 11h 
26-12 Festa de xics i grans a les 19h 
31-12 Sopar i culte de cap d’any 
1-1 Concert D’any Nou Coral Al·leluia a 
les 19h Nadal temps de Pau 
4-2 Assemblea d'Església a les 18h 

CALENDARIS LLIBRES CD 
Prepara pel nou any  el calendari o 
l’agenda que més adapti a les teves 
necessitats i a les de la teva família. A la 
Bookstore Church la Dorcas et pot ajudar. 

RIE 

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

SOPAR DE CAP D’ANY 

Hi ha petits moments, senzills, plens de 
tendresa i agraïment i un d’aquests 
moments especials són el sopar i culte de 
cap d’any. No hi faltis !!  

Desembre s’ha convertit en el Mes més pidolaire necessitem: pels 
nostres usuaris productes típics d’aquestes dates: torrons, neules...; pels 
infants joguines en bon estat. Dilluns varen portar el material recollit 
per la campanya “UN PALET PER A MALASKA, (Rebost solidàri de 
Cerdanyola). Gràcies llegeix  
Agraïts per la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració. 
TENS UN PARELL D’HORES A LA SETMANA PER COMPARTIR? Parleu 
amb l'Àngela o La M Antònia. Propera distribució: 24-12 

US NECESSITEM PEL DIA 26 COL·LABORA I APORTA EL TEU GRANET DE SORRA A LA 
FESTA DELS XICS I DELS GRANS. VINA I LLEGEIX  UN POEMA DE NADAL 

PREGUNTA MES DE DESEMBRE 
BUSQUEM: UN HOME 

PISTA 3:Déu diu que quedarà mut per 
causa de que Israel és una casa rebel. 
PISTA 2: és un profeta. El llibre comença 
amb dues visions 
Pista 1: Té llibre propi i va tenir diverses 
visions 
Animeu-vos a participar. 

MEMÒRIES/INFORMES... 

Responsables de ministeris comenceu a 
elaborar les vostres valoracions i 
suggeriments per la tasca  realitzada 
aquest any, apunt d’acabar. 

ATENCIÓ:  ELS DIJOUS, 22, 29 i 5  NO 

TINDREM ACTIVITATS. 




