
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

14 de novembre// 21 de novembre 

Diaca de torn:  Myriam R/ 

Torn de porta: Ruben R i Joan F/Bemjamí G 

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,   Artur i Montserrat 
(pares de l’Artur), Alina (filla de l’Elisabeta), Anna M. 

∗ Per les persones grans de la comunitat. 

∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 

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

∗ Pel ministeri d’evangelització. Diumenge 21 de novembre. 

∗ Pel  ministeri de les Corals i els seus cantaires. 

∗ Per les persones que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de consol. 

∗ Per la joia d’un nou dia. 

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! 

 
 

 

 Fets 5:42 

 I no paraven ni un sol dia, en el temple i 
per les cases, d'ensenyar i anunciar la bona 
nova que Jesús és el Crist. 

 

 

 
 

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! 



 

Realment no sé què em tindrà a mà el futur , però sí que sé qui té a la mà el 
futur. (Gallery Peanut) 
A tots  quedem bocabadats quan veiem l'espectacular creixement de 

l'església dels primers temps. Aquest text recull quatre pautes que segueixen 

sent vàlides avui.  

1) Evangelitzar és una cosa quotidiana: "tots els dies ". L'evangelització no és 
un acte esporàdic, aïllat, o exclusiu de campanyes. 

Cada dia hi ha ànimes necessitades de ser tocades per l'Evangeli. Déu ens 

va cridar per a ser cristians  vint i quatre hores cada dia, i set dies a la 
setmana. Per a  la fi queda menys temps del que imaginem. 

2) Evangelització en el temple. Som un testimoni eloqüent amb la nostra 

assistència. 

Evangelitzem amb el nostre local obert. 
Evangelitzem amb les converses que tenim a la porta entre nosaltres i que 

sembla que ningú sent.  

Evangelitzem fins i tot amb la nostra manrera de vestir per a assistir a les 
reunions. 

3) Evangelització porta a porta: "per les cases ". Els temps avui han canviat 

però és imprescindible  donar-nos a conèixer igual que abans i guanyar la 

confiança, amb el nostre grup de companys de treball, d’estudi, associació 
de pares, llar del jubilat, sala d'espera del metge, etc. La nostra llar ha de 

ser una "emissora" de l'evangeli. 

4) Evangelització personal: "ells". És sempre bona l'ajuda que rebem de fora 
però els evangelistes que Déu ha  enviat al lloc on vivim som tu i jo.  

Estimats germans. No "visquem" pensant que els altres ens faran. Cada un 

de nosaltres és el millor missioner que Déu té en el lloc on som. 
"L'evangelització no és un hobby per els entusiastes que realitzen aquesta 

tasca sense compromís, sinó que és una tasca de la església de Crist en 

aquest món. " 
Pr. Jonathan Bernad Ontiveros 

AGENDA 
9-11 Diaques 
13-11 Rebost/Manteniment 
20-11 Muntatge tenda 
21-11 Tenda Haiti. Culte 18h amb la 
participació d’en Daniel Banyuls 
27-11 Rebost/Músics 

Necessitem: Xocolata en pols per la llet en pots de 250 gr, oli d’oliva,  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 obligatoris: 13 de novembre 

REBOST 

LA PREGUNTA DE L’ED 
Pel mes de novembre,FEINA O OFICI 
Pista 3: Aquest carrec era un dels mes 
elevats, la feina requeria una persona fora 
de tota sospita, ja que en depenia la vida 
del rei" 
Pista 2: Un important jueu, fill de la 
deportacio a Babilonia, va exercir aquesta 
feina, que, de fet, era un carrec de 
confiança".  
Pista 1: Feina realitzada normalment per un 
home a les corts orientals de l’Antic Testament: 

CALENDARIS 
L’Anna M ja té els calendaris de la Buena 
Semilla pel proper any. És una eina útil per 
compartir l’evangeli. 

ABSIDE 
El diumenge 21 de novembre tindrem 
plantada al pati de l’Església, aquesta tenda 
amb una exposició  de 50 fotografies del 
treball realitzat Haití. Altres mirades, serà una  
jornada de portes obertes per totes aquelles 
persones que vulguin conèixer la tasca que 
s’està fent des de la Fundació Abside i el 
treball de voluntariat de les Esglésies Baptistes 
Al culte de la tarda tindrem la participació 
d’en Daniel Banyuls. 

20 de novembre, des de les 10 al Col·legi 
Salecians Sant Joan Bosco d’Horta. 
Lema: Pedres Vivas. Participació en  els tallers 
d’en Marcos Vidal, Ruth Giordano, Roberto 
Velert... 

LLIBRES 
S’apropa Nadal si necessites llibres, bíblies, 
música cristiana... parla amb la Dorcas i us 
ajudarà. 

COMIAT 
El passat 11 de novembre l’Adela Rodriguez, va 
passar a la presència del Senyor. Fem palès el 
nostre condol a la seva família per la seva 
pèrdua, tot confiant amb la gràcia del Senyor 
per superar la pèrdua. 


