
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

27 de novembre//4 de desembre27 de novembre//4 de desembre27 de novembre//4 de desembre27 de novembre//4 de desembre    

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn: Xavier N//Paco A 

Torn de porta: Ruben R//Benjamí G 

Bona Llavor 

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Mercè R, la mare de la Rosa     
M, Magdalena P, M., Elisabeta i la seva filla Alina, Miquel germà de la 
Roser, Joan fill d’en Paco. 
∗ Per les persones grans de la comunitat. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗ Per les famílies de l’Església. 
∗ Pel ministeri d’evangelització. Pel projecte La meva esperança: per les 

persones, el projecte, les llars... 
∗ Pel projecte Bona Llavor Diaconia. 
∗ Per l'oportunitat de poder servir al Senyor cada dia. 
∗ Per les benediccions de cada dia. 
 

Diaques 

Francesc A, 609475704; Myriam R,676233434; Amadeu G, 620603042;  
Àngela R. 646211050; Xavier N, 650439796;  

Caldera  

Corals 

Al·leluia: Diumenge a les 20h 
L’Estel:  Diumenge 2/4 1 del migdia 

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 matí. 
                  Culte d'adoració 18h  
Dijous: Culte de pregària 20h 

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

Senyores 

AniversarisAniversarisAniversarisAniversaris    

27-11 Sònia F; Olga N 

2-12 Xavier N; Benjamí G 

Repartim roba i aliments 
Esmorzem 

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

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 
Dijous: 2/4 de  6 Suport educatiu per infants de primària  

i classes de conversa en català i castellà per adults.  

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A     

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! 

27 de novembre de 2011 
Número 1300 

1Jn 5,17 



El Banc dels AlimentsBanc dels AlimentsBanc dels AlimentsBanc dels Aliments és una fundació benèfica 
privada, independent i sense ànim de lucre, que té com a objectiu lluitar 

contra la fam d’Aquí, evitar que els aliments consumibles però no comercialitzables 
siguin destruïts i, finalment, fer-los arribar a les persones més necessitades del nostre 
entorn més immediat. 
Tota l’acció del Banc dels AlimentsBanc dels AlimentsBanc dels AlimentsBanc dels Aliments es basa en la gratuïtat dels aliments que rebem i 
en la seva distribució justa a través de les entitats benèfiques que atenen als 
beneficiaris finals. Això es du a terme gràcies al treball de més de 140 persones, la 
gran majoria voluntàries. 
Darrerament, les bosses de pobresa i de col·lectius marginats han crescut de forma 
exponencial i, en conseqüència, la demanda d’aliments que ens fan les entitats 
receptores per a les persones i famílies que atenem pràcticament s'ha duplicat. Aquest 
és un problema que tenim tots Ara i Aquí. 
Paral·lelament, seguim comprovant que en la nostra societat es continuen destruint 
aliments aprofitables. I, tot i que cada vegada les empreses fabricants de productes 
alimentaris són més conscients que cal evitar aquest malbaratament, als abocadors 
segueixen arribant aliments que s’haurien pogut aprofitar complint totes les normes 
sanitàries. 
Estem convençuts que moltes persones són conscients d’aquesta situació i voldrien 
ajudar a pal·liar-la. Tothom hi pot col·laborar: les empreses donant-nos els excedents 
de productes consumibles, les persones fent donacions d’aliments, i tothom ajudant 
econòmicament o fent de voluntari per tal d'aconseguir més aliments per repartir entre 
els més necessitats de casa nostra. 
Malauradament, la fam ara té més boques. Moltes persones d’Aquí es troben en 
aquesta trista situació i per això cal que els donem un cop de mà. 
Gràcies en nom de totes elles.Gràcies en nom de totes elles.Gràcies en nom de totes elles.Gràcies en nom de totes elles. 
FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS 

El Banc dels Aliments 

Aquest cap de setmana s’han posat en evidència dos temes que afecten a la nostra 

societat:La violència de gènere i la lluita contra la fam Ara i Aquí. (Gran recapta) 

Vivim en el marc d’una societat injusta i davant la injustícia, nosaltres com creients 

que hem acceptat el Crist tenim coses a dir i ha fer. Portem en el cor el missatge de 

la  Bona Nova i això ens compromet, amb les persones que ens envolten, ens 

compromet amb la nostra societat i amb el món que ens ha tocat viure i no podem 

quedar indiferents davant de les injustícies socials, de qualsevol mena. 

Però per dir i fer, per comprometre'ns hem de conèixer i saber, estar informats. 

Aquest és el sentit que té  l’escrit que avui comparteixo amb vosaltres. 

M. A. 

AGENDA 

LA PREGUNTA DE L’ED 

REBOST  
Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que realitzem des de el 
Rebost i  el dijous  amb les classes de català i reforç. Us necessitem amb allò que pugueu 
aportar: aliments, mans,  pregàries... Gràcies a tots/es per la vostra col·laboració. 
Propera distribució: 3-12 

1-12 Visita dels nens/es de RIE. 2/4 de 7.    
3-12 Rebost 
8-9-10 de desembre III Congrés protestant. 
Lloc: Església Unida de Terrassa. 
10-12 Concert Rubí 
15,16,17 La meva Esperança 
17-12 Rebost 
18-12 Culte especial 
25-12 Culte de Nadal 
26-12 Festa Escola Dominical 
31-12 Sopar de Cap d’any 
1-1-12 Concert de Cap d’any 

Pel mes de novembre busquem: 
UN PERSONATGE BÍBLICUN PERSONATGE BÍBLICUN PERSONATGE BÍBLICUN PERSONATGE BÍBLIC    
Pista 4: Pista 4: Pista 4: Pista 4: "Era escriba i sacerdot expert 
en la llei de Moisès" 
Pista 3: Pista 3: Pista 3: Pista 3: Va arribar a Jerusalem a l'any 
7è del regnat del rei Artaxerxes de 
Pèrsia" 
Pista 2: Pista 2: Pista 2: Pista 2: Va tornar de Babilònia amb els 
exiliats" 
Pista 1Pista 1Pista 1Pista 1:Apareix a partir del capítol 7 del 
seu propi llibre. 
Us animem a participar !. 

RIE 
El dijous 1 de desembre els nens i nenes de RIE 
passaran la tarda amb les senyores. Hi sou tots 
convidats. Ja s’ha acosta Nadal  i com cada any 
el grup de senyores farà arribar uns regals als 
nens i nenes de la residència. Al fons del temple 
s’ha col·locat la capseta per què tots i totes 
puguem fer les nostres aportacions. 

INICIATIVES PRO-TEMPLE 
Els beneficis de la Llibreria en les vendes de la 
campanya de Nadal es destinaran a proTemple. 
L’estona del café, L’estona del café, L’estona del café, L’estona del café, podeu col·laborar portant: 
galetes, café,llet,pastes, sucs... 
El que recollim a la capseta també va per les 
obres. 

la meva esperança 

Ja es van apropant els dies del tancament 
d’aquest projecte. Continuem pregant pel seu 
desenvolupament i la seva eficàcia.  

ALTA DE MEMBRESIA 
Els nostres germans Marta S i Francisco 
M, han demanat l’alta de membresia a 
la nostra comunitat. 

http://operacionninodelanavidad.org/ 


