
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   

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: Tornem al 5 d’octubre   

Diumenge: Escola dominical: 11h 
Culte d’adoració 18h 
Dijous: Culte d’oració: 20h 

Dijous a les 6  de la tarda  

Al·leluia:  

L’Estel:   

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

l’Elisabeta i la seva família,   la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina,  la Isabel i el José; el Gori i 

la Feli,  la Teresa Q, la Gina,  la Maria Cs,  Paco R i la Roser. 

 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: persones grans, joves, infants. Per tots aquells 

(fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.  

  Pels ministeris i el servei a la comunitat i a la ciutat. Pels propers  concerts de la Coral . 

 Per les activitats especials de la Nadal  que siguin de benedicció per la ciutat. 

  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, violència i esclavatge.  

 Per la situació del nostres país. 

 Per cada nou dia, agraint les benediccions que ens aporta. 

Cultes Senyores 

Diumenge  a les 20h 

Francesc A: 609475704; Eva Ll 679124234;Albert M  657601050 

Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

10 de desembre//17 de desembre 
Diaca de torn:   David R//Myriam R 
Torn de porta: Rubén R//Rubén R 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

10 de desembre de 2017 

Número 1611 

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! 

Mt 5,14 



TEMPS D’ESPERANÇA 
 

L’Advent és el temps de l’esperança. Ja des del primer diumenge, se’ns 

diu que l’esperança cristiana és una esperança activa. No és com l’espera 

del qui s’asseu sense fer res, com qui espera el tren. Es més aviat com 

l’espera d’un viatge que hem d'iniciar, però que hem de preparar, no ens 

podem quedar quiets, estem il·lusionats, i els preparatius ens mantenen 

molt actius, ho hem de tenir tot apunt i no ens podem deixar res. 

Aquesta experiència del nostre viure quotidià ens ajuda a comprendre què 

ha de ser i què no ha de ser el temps d’Advent. 

Recordem Jesús viu, el nostre camí, el qui conduirà la nostra ruta, el qui 

ens protegirà durant el trajecte. Cal sobretot estar a punt. Fer la maleta i 

posar el necessari i així quan iniciem el viatge podrem obrir el nostre cor, 

un cor ample, un cor obert, un cor que estima i que es deixa estimar, un 

cor generós, que sap perdonar, solidari, net, just, compassiu, que posa 

pau. 

És bo que fem tots els preparatius materials perquè les festes que 

s’apropen siguin boniques. És bo que decorem la casa . És bo que 

truquem a la família i que organitzem els àpats d’aquests dies de festa. És 

bo que recordem aquell primer Nadal. 

Però és encara més bo que aprofitem aquest temps per apropar-nos a la 

Paraula, meditar-la i posar-la en acció.  Reconciliem-nos  amb aquells de 

qui ens havíem distanciat, apropem-nos  o visitem aquells que sabem que 

viuen sols o estant malalts.  

En aquests temps, on l’esperança en el futur a vegades manca, no podem 

celebrar el Nadal indiferents, com si res no passés al nostre voltant. El 

Nadal d’enguany serà difícil, complicat i potser trist per a moltes famílies. 

Si estem atents al que passa al voltant nostre, l’espera donarà fruit. Aquest 

Jesús que un dia va  néixer en el pessebre i que avui viu en el teu cor, 

creixerà en el nostre interior i les llums d’aquest Nadal no només faran 

bonic, sinó que també nosaltres col·laborarem perquè el nostre entorn 

sigui més lluminós. 

A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones i t’ofereix 
algunes oportunitats per desenvolupar els teus dons, parla amb 
l'Àngela o M. Antònia. Comencem al REBOST  la campanya de 
Nadal, necessitem neules, torrons, cafés xocolates...Ens sentim 
agraïts per la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració. Us 
necessitem, TU ETS NECESSARI. Propera distribució: 9-12;   

La pregunta de l’ED 
PREGUNTA MES DE DESEMBRE 

Busquem dos homes 

PISTA 2: Els van escollir per una missió 

juntament amb 10 mes 

PISTA 1: Eren de dues 

tribus diferents. 

CLASSIFICACIÓ 

Felicitats a tots/es que esteu participant! 

10-12 Culte de la tarda amb en 

Ruben Gramaje 

16-12 Concert  Coral  Al·leluia Nadal 

IBEC Paraules de Nadal 

23-12 Rebost/Concert Coral  organitzat x 

EE Verdi , al Tradicionarius BCN  

24-12 CULTE a les 11h 

25-12 Culte de Nadal  a les11h 

26-12 Festa de Xics i Grans 

31-12 Culte a les 11h// Sopar i culte de 

cap d’any 

1-1 Concert d’any Nou a les 19h 

13 –1 Concert a Premià 

Informació detallada al taulell 

Disposem a la nostra llibreria de llibres i 
bona música per regalar. Ja tenim els 
calendaris pel proper any i postals de 
Nadal. Dona una ullada. 

LLIBRERIA 

LECTURES  BÍBLIQUES 

La Bíblia està plena de 
bones noticies 

Dll: Sl 24,7-10//Dm: Sl 
16.1-6 // 

Dc: Sl 34,1-6 //Dj:46,1-7 // 
Dv:84,1-12 //Dss:96,1-9 // 

El dijous  7-12 no es 
realitzaran les activitats 
habituals, farem pont. 

I els dijous 21-12, 28-12 i 4-1  
farem una aturada i no tindrem 
trobada de senyores, ni suport 
educatiu, ni culte de pregària. Però 
mireu l’agenda que tenim moltes 
activitats especials, que no us podeu 
perdre.  

Julia i Andreu 14 

Elisabeta, Fml Orengo 13 

Marta S 10 

Anna P i Roc O 8 

David R 4 

ELS NOSTRES DIJOUS 


