
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

Bona Llavor 

Diaques 

Caldera-Grup de pregària 

Corals 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 

9 de la nit. 

Cada 2 divendres  a la tarda 
Repartim roba, aliments, i conversem 

Suport educatiu:  dijous  a  les 5,30 

Diumenge: Escola Dominical 11h 
Culte d’adoració 18 h 
Dijous: Culte de pregària:  20h 

Dijous a les 6 de la tarda 

Al·leluia:  Diumenge a les 20h 

L’Estel:   

Cultes 

Senyores 
Francesc A: 609475704;  

Eva Ll 679124234; 

Albert M  657601050 

Myriam R: 676233434;  

David R: 607268842 ;  

 

23 de desembre/30 de desembre 
Diaca de torn: David R // Myriam R 
Torn de porta: Rubén R // Rubén R 

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

Rosa,  l’Artur,  per l’Elisabeta ,   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,   per la petita 

Valentina, pel Mario, per en Dima, el Paco A, per l'Àngela Rb, per la 

Sebastiana. 

   Per totes les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, infants. 

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

  Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina. Per aquelles que 

no tenen una llar. 

 Per la nostra comunitat, cada un dels serveis, ministeris i les persones que 

els desenvolupen. Per les activitats especials de Nadal i els concerts de la 

Coral.  

Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència, 

esclavatge i les situacions que provoca la natura. 

 Per la situació del nostre país. 

ANIVERSARIS 

24 Daniel P M 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

23 de desembre de 2018 

Número 1665 

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! 

“El teu poble serà el meu poble, i el teu 
Déu serà el meu Déu” 

Rut 1: 16b 



Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

M’agrada el nadal Dàmaris Gelabert 

M’agrada el Nadal, faig petons i regals, 
els carrers i els balcons plens de llums i colors. 
M’agrada el Nadal un pessebre com cal, 
pastorets i torrons i cançons vora el foc. 
 
Quan miro la nit veig el vidre entelat, 
i escric amb el dit “Bon Nadal” i un desig. 
 
Vull un tall de torró pel pastor Rovelló 
i carbó dins d’un sac pel dimoni escuat. 
Vull un somni de neu per baixar amb un trineu. 
Poder veure al rei blanc fent de mag un instant. 
 
Vull pujar dalt del cel per fer surf amb l’estel, 
fins l’estrella d’Orient que s’apaga i s’encén. 
Vull que em donis cançons i un sac ple de petons 
i un dibuix d’aquest món sense mals ni canons. 
 
M’agrada el Nadal, faig petons i regals, 
els carrers i els balcons plens de llums i colors. 
M’agrada el Nadal un pessebre com cal, 
pastorets i torrons i cançons vora el foc. 

http://www.bonallavor.es/ 

PREPAREM L’ESCOLA DOMINICAL 

María, la mare del Senyor  
Dll: Mt 1:18-21 Dm: Mt 1:24-25  
Dc: Mt 2:13-15 Dj: Lluc 1:26-33  
Dv: Lluc 1:33-45 Dss: Lluc 1:46-56  

bonallavordiaconia@gmail.com 

La Pregunta de l’ED 

DESEMBRE Busquem un home 

Pista 1: Se l’anomena en dos 

llibres del Nou Testament. 

Pista 2: Era una persona important. 

Pista 3: Els dos llibres són escrits per la 

mateixa persona i apareix als primers 

versets. 

Pista 4: Tots dos llibres estan dirigits a ell 

com si fos una carta, però no ho és. 

LLIBRERIA 

Necessites un detall per aquests dies, 
apropa’t a la llibreria. Els especials 
calendaris RIE els pots encarregar.  

RIE 
La Residencia Infantil 
Emmanuel fa 50 anys fita 
important per a una 
associació sostinguda 
econòmicament pels creients de les 
diferents famílies denominacionals 
evangèliques.  Com cada any les Senyores 
han posat la capseta  per recollir fons. 

ELS NOSTRES DIJOUS 

Els dijous 27-12 i 3-1 farem una aturada 
i no tindrem les activitats habituals. 

OFRENA ESPECIAL DE NADAL 

23-12 Culte d’adoració amb la 
participació d’ Ismael Gramaje. 
“Preparandonos para conocer el 
Messias.” 
25-12 Culte de Nadal a les 11h amb 
Daniel Banyuls, Nadal vertader. 
26-12 Festa de Xics i Grans a les 19h. 
30-12 Culte d’adoració amb la 
participació de Nelson Araujo. 
31-12 Sopar  de “DUC” i culte de 
cap d’any. 
1-1 Concert d’Any Nou Coral 
Al·leluia a les 19h. 
12-1 Concert Coral IBEC a Verdi. 
20-1 Culte de celebració d’inici de 
ministeri pastoral d’en Nelson 
Araujo 

Informació detallada al taulell  

NÉIXER DE NOU 

Diumenge 30 de desembre programa 
especial 500 aniversari de la Reforma a 
les 9,30 per TV3 

ACABA L’ANY PREPAREU LES  MEMÒRIES!!! 

Enguany l’ofrena la destinarem a 
completar les coses que falten al pis 
pastoral. 


