
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 ;  

 

30 de desembre// 6 de gener 
Diaca de torn: Myriam R//Eva LL 
Torn de porta: Rubén R// Benjamí G 

 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. 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

30 de desembre de 2018 

Número 1666 

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! 

La verge concebrà i tindrà un fill, i li posa-

ran el nom d’Emmanuel, que vol dir “Déu 

amb nosaltres”. 

Mateu 1: 23 



Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell  

Un Nadal de tradició María Carmona 

DIUMENGE 6 DE GENER CULTE A LES 11h. No hi haurà activitat a la tarda.

Lluny en el temps al seu poble 

Déu els prometé que un dia 

aquel a qui ell estimava 

uns Salvador enviaría 

i que tots els seus problemas 

resoldre, ben cert, podría. 

Arribat el gran momento 

els seus Àngels envià, 

enunciant, que el seu Messies 

acabava d’arribar. 

I vàren ser uns quants pastors 

els qui la nova rebien 

i fou per boca d’un d’ells 

del que passava sabia. 

Com dels aconteixements  

que a Betlem succeïen. 

No dubtaren ni un segon 

de que els càntics que sentien 

no havien estat uns somnis 

sinò que del cel venien. 

Els va costar d’acceptar 

que la promesa es complía 

el Fill de Déu, l’Estimat 

en un estable naixia. 

Decidits i convençuts 

vàren a ciutat baixar 

i en trovar-lo, emocionats 

el nou nat van adorar 

ell era el tant esperat 

que a tots venia a salvar. 

Tot i que han passat molts segles 

d’aquell miracle inusual, 

encara en els nostrs diez 

la gent vol viure el Nadal 

com fa tota la mainada 

tot esperant el regal. 

Quan arriba aquesta data 

de nou ens ve a recordar 

que, Jesús el fill de Déu 

a la terra va baixar. 

Aquell fet extraordinari 

molts el volen celebrar 

com una part d’aquest món  

per costum festejarà 

tot i que moltes vegades 

ens preguntem perquè ho fan. 

Altres són per tradición 

de la festa en gaudiran 

convidant a la familia 

que molt contents hi aniran. 

I ho faràn els qui governen 

sens ni mica d’emoció 

davant d’una bona taula 

on hi haurà el més bo i millor. 

S’oblidaràn de les guerres 

de la fam que en el món hi ha 

i de les milers de families 

que per força hauràn d’emigrar 

jugant-se la propia vida 

si per mar han d’escapar. 

No tindran cap pensament 

per als camps de refugiats 

plens de dones i criaturas 

que algú els deixa abandonats. 

Son persones insensibles 

no els importa a qui fan mal 

Han esborrat de la memoria 

el sentit que té el Nadal. 

Han oblidat els pastors 

i al nadó de l’establia 

l’hereu d’aquella promesa 

que al poble Déu prometia. 

I fou la nit de Nadal 

quan tot això succeïa 

i és per això que nosaltres 

amb goig celebrem el dia 

que Jesús vingué a la terra 

perquè salvar-nos volia. 

http://www.bonallavor.es/ 

PREPAREM L’ESCOLA DOMINICAL 

Dll: Mt 2: 1-2 Dm: Mt 2: 3– 4 
Dc:: Mt 2: 5-6 Dj: Mt 2: 7-8 
Dv: Mt 2: 9-10 Dss: Mt 2: 11-12 

bonallavordiaconia@gmail.com 

La Pregunta de l’ED 

Resposta concurs 

DESEMBRE 

TEÒFIL 

LLIBRERIA 

Els reis ja son a prop, tens tots els regals 
a punt? La nostra petita llibreria disposa 
de bons llibres i bona música per 
regalar. 

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 

El proper dijous 3-1 continuem amb 
l’ aturada de les festes nadalenques i 
no tindrem les activitats habituals. 
Preparats per reiniciar-les el dia 10 

31-12 Gran sopar  de “DUC” i 

11,30 culte de cap d’any. 

1-1 Concert d’Any Nou Coral 

Al·leluia a les 19h. 

6-1 Culte d’adoració a les 11h. 

10-1 Suport educatiu/Trobada de 

Senyores/Culte de pregària 

12-1 CET Classic//Concert Coral 

IBEC a Verdi. 

20-1 Culte de celebració d’inici de 

ministeri pastoral d’en Nelson 

Araujo 

Informació detallada al taulell  

MEMORIES/INFORMES 

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

DIUMENGE 6 DE GENER CULTE A LES 11h. No hi haurà activitat a la tarda.  

CET/CLASSIC 
A l’EEB de la Nativitat, h 10-14 Com 
desenvolupar la intel·ligència 
emocional amb Rut Giordano 16-19 
Quins són els nostres reptes eclesials 
amb J A Cuenca info@cet-online.es  


