
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

24 d’octubre// 31 d’octubre 

Diaca de torn:  Paco A/Xavier N 

Torn de porta: Gregori /Paco A

Beneficiència 

-Repartim roba i aliments 
- Esmorzem 

-Classes de català per adults amb guarderia.  
-  Fem deures (per nens/es de primària) 

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Oscar, Mercè R,  Núria E, Artur 
(pare de l’Artur) Susan Woodcock (pastora Església  Reformada SBD), Alina (filla de 
l’Elisabeta) 

∗ Per les persones grans de la comunitat. 

∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 

∗ Per les famílies que passen temps difícils. Especialment per la família de la 
Núria S. cosina de la Maria C. 

∗ Pel ministeri d’evangelització. 

∗Per l’escola dominical: mestres i alumnes 

∗ Pel  ministeri de les Corals i els seus cantaires. 

∗Per les famílies que han perdut us ésser estimat i tenen necessitat de consol. 

Diaques 

Francesc A, 609475704;Amadeu G, 620603042; Xavier N, 650439796;  
Marta P, 687718941; Myriam R,676233434; 

Caldera  
Grup de pregària 

Corals 

Al·leluia: Diumenge a les 8 del vespre 
L’Estel:  Diumenge 2/4 1 del migdia  

Senyores 

Dijous a 2/4 de 7 de la tarda.   

Telèfon per contactar amb el pastor Melero: 
630113463. 

Atenció pastoral 

Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com   
                                            MOLTES GRÀCIES! 

Cultes 

Diumenge: Escola Dominical 11h mati 
                  Culte d’adoració a les 6 de la tarda 
Dijous: Culte de pregària a les 8 del vespre. 

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit. 
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Benvingut! 
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! 

Defuig les discussions estúpidesDefuig les discussions estúpidesDefuig les discussions estúpides   
i sense i sense i sense respecterespecterespecte que, com saps,  que, com saps,  que, com saps, 
generen sempre baralles;generen sempre baralles;generen sempre baralles;   

2Tm 2,23 



He trobat moltes versions d’aquesta narració en algunes parla de quatre cecs ,en 
altres  de tot un poblat, algunes diu que passa a la India, a d’altres a l’Africa però 
totes ens parlen del mateix  i he escollit aquesta per compartir amb vosaltres. 
Aquesta història passà fa molts anys a sis cecs en un indret d'Africà quan el Fon, 

cap tradicional de la tribu, anava a visitar-los. 

Els sis cecs s'assabentaren que el Fon estava de camí al poble muntat en un elefant. 

Ningú, contra el que devia ser de creure, havia vist un elefant. Aquests vivien a la 

sabana, a alguna distància de la seva aldea. "Un elefant! Com deu ser?" es 

preguntaren. 

I anaren a cercar-lo. Era època de pluges. La sabana africana estava en l'esplendor 

de la seva vegetació. Caminaven entre les altes herbes amb dificultat. Un capvespre 

toparen amb un ramat d'elefants que descansaven al costat d'un gran toll. Cada u 

s'havia apropat per un costat. El primer topà amb la trompa d'un d'ells. El segon 

amb un ullal d'un elefant tombat. El tercer acaronà l'orella d'un elefant jove. El quart 

entropessà amb la pota d'un elefant dret. El cinquè amb la panxa d'un elefant adult. 

El sisè assolí la cua del més vell de la manada. No es detingueren massa temps, 

tots ells sabien que era perillós romandre al costat del ramat. Tornaren a casa 

segurs que sabien com era un elefant. 

Ja al poblat començaren a xerrar sobre el que havien descobert. "Que n'és, de 

fantàstic un elefant" digué el primer, "tan tou i allargat". "No, és allargat però molt 

dur", digué el que havia tocat l'ull. "Que va!, digué el tercer que s'havia trobat amb 

l'orella, "un elefant és pla i flac com un filet gran de carn de nyu blau". "Què dius! si 

era com un gran arbre" digué el que tocà la pota. 

Els altres dos, que s'havien retardat en la tornada venien discutint. Un deia que un 

elefant era com la paret d'una cova i l'altre que era com una corda. La discussió es 

tornava cada vegada més violenta i absurda. Inclús, els sis cecs començaren a 

pegar-se. 

Aleshores arribà un veí que sí podia veure i els digué: "Tots teniu raó, totes aquestes  

parts formen un elefant, però és molt més del que podeu imaginar” 

Que savi que és aquell cec que escolta les respostes d'altres cecs i, 
així, enriqueix la pròpia!  
PD: Una història trobada per un paper qualsevol. Us n'he fet la versió en la nostra 

llengua.  

AGENDA 
13-10 Reunió de diaques 
15-10 Concert solidari. Cor Gospel 
Kèrigma. Conservatori de Terrassa a les 
21h 
16-10 Rebost /Manteniment 
17-10 Culte d’adoració amb la participació 
d’en Josué Martínez 
14-17 del 10 Convenció UEBE 
23-10 Inici CET– Classic  
24-10 Escola Dominical . Taller 
d’evangelització 
30-10 Culte de la Reforma, Església 
Evangèlica Trèvol ,11h 
31-10 Castanyada 

CONVENCIÓ UEBE 
Convenció UEBE-2010. Gandia 14 al 17 
d’octubre amb el lema “En verdad, tu eres els 
dueño de todo. 

Necessitem: oli de girasol, oli d’oliva, tomàquet fregit (400gr), llegums cuits(vidre), cafè i 
xocolata, i com sempre les vostres mans i pregàries. La  col·laboració de tots/es és 
necessària. Propera distribució d’aliments, classes de català i suport per estudiants 
d’ensenyament obligatòris: 16-10 

REBOST 

PROGRAMES TV 
El programa Buenas Noticias s’emet tots els 
diumenges a les 8h 45’ a la 2 TVE. 
Néixer de Nou, a les 10h10’, al 33 proper 
dia 31-10 

CET 
Cet– Clàssic inici 23 d’octubre (Informació 
Taulell) 
Cet– Reciclatge 
Seminari I 
Tema: Llei i reglament llocs de culte 
Ponent: Montserrat Coll 
Dia i lloc: 6-11 IEB Badalona a les 10h 

LA PREGUNTA DE L’ED 
PERSONATGE BÍBLIC 
Pista 2:Quan va accedir al tron tenia els 
mateixos anys que capítols té un dels quatre 
evangelis 
Pista 1:Rei de Judà. Va accedir al tron bastant 
jove.  
Us animem a participar a tots i a totes els/les 
alumnes de l’ED, individualment o amb la 
família.  

CASTANYADA 
El diumenge 31 dia de la castanyada estem 
organitzant un sopa de tardor amb moniatos, 
castanyes, panellets..., per desprès del culte. 
Els qui estigueu interessats aviseu a la M. 
Antònia o al Paco 

CONDOL 
El passat dimecres 6 va morir Teresa Parera la 
mare de l’Angel M i sogre de l’Elisabet P. 
Mostrem el nostre condol a la família per 
aquesta pèrdua  i demanem al Senyor que els 
ajudi en aquests moments. 


