
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

15 de gener// 22 de gener15 de gener// 22 de gener15 de gener// 22 de gener15 de gener// 22 de gener    

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn:   Paco A//Angela R 

Torn de porta: Joan F//Ruben R 

Bona Llavor 

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 

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.  

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Mercè R, la mare de la Rosa     M, 
Magdalena P, M., Elisabeta i la seva filla Alina, , Joan fill d’en Paco, la Sònia i 
en Joan. 
∗ Per les persones grans de la comunitat. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗ Per les famílies de l’Església i les que passen moments difícils. 
∗ Per les famílies que han perdut un  ésser estimat i tenen necessitat de consol. 
∗ Pel ministeri d’evangelització. Per les persones que durant aquest any han 

pogut escoltar el missatge del Crist. 
∗ Pel projecte Bona Llavor Diaconia. 
∗ Pel ministeri de la Coral i els seus cantaires. 
∗ Per les oportunitats que ens oferirà el nou any de compartir l’amor del nostre 

Déu. 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

Benvingut! 

15 de gener de 2012 
Número 1306 

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

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 Misericòrdia  
Fidel Caralt 

Vivim en un món altament competitiu. Competitivitat és una de les solucions 
dels experts a la crisi econòmica que estem passant. S’ha de ser millor i 
produir millor que l’altre per vendre més i guanyar més. Des de ben petits 
ens han inculcat: has de ser millor que els altres; has d’estudiar força, no tant 
per ser millor persona, sinó per tenir una millor posició i guanyar més. No 
pensem en el bé dels altres, pensem en nosaltres. 
Molta gent es pregunta: Per què aquell ha de tenir un ajut econòmic quan a 
mi m’ha costat tant aconseguir el que tinc? Per què aquell té un millor treball 
que el que jo tinc, o per què té un treball i jo no el tinc?  Companys d’una 
mateixa empresa es miren amb recel i enveja i, si és necessari, trepitjaran 
l’altre per aconseguir el millor lloc o per mantenir el que tenen. 
Aquesta competència entre els éssers humans ja ve de lluny. Abel i Caín ja 
varen tenir la primera disputa. Caín no podia suportar que la ofrena del seu 
germà fos considerada millor. 
No és la meva intenció parlar d’economia o de religió si no de les actituds, 
d’una manera diferent de veure i relacionar-se amb el nostre proïsme. 
La misericòrdia. 
Com n’és de fàcil queixar-nos dels immigrants i no recordar que tots hem 
estat alguna vegada emigrants. Com n’és de fàcil queixar-nos dels ajuts 
socials que reben i no recordar que tenim un treball i una família al nostre 
costat. Moltes vegades l’únic que ens interessa és mantenir el nostre status, i 
no estem disposats a compartir. 
Vivim en un món tant canviant, que el que pensa que avui ho té tot i mira 
amb indiferència els que ho estan passant malament, potser algun dia 
necessitarà un cop de mà. Fàcilment carreguem contra els qui han comès 
errors a la vida i no recordem que cada dia ens equivoquem. 
Misericòrdia es reconèixer la situació precària del nostre proïsme i fer 
quelcom per a ell que l’ajudi a aixecar-se. 
Els qui seguim Jesús ens hem mirat en el seu mirall i hem vist la nostra 
pròpia misèria. Hem experimentat el perdó de Déu i la seva misericòrdia. Ens 
hem adonat que no mereixíem res i malgrat això, la seva resposta ha estat 
estimar-nos. I és aquesta experiència la que ens fa veure la dignitat de l’altre, 
que tots som iguals i que de la mateixa manera que has estat perdonat has 
de perdonar; i que com Ell t’ha estimat així has d’estimar. 
La misericòrdia no s’aprèn, la misericòrdia es rep. I si tu has rebut la 
misericòrdia de Déu seràs misericordiós i també ho seran amb tu. 

AGENDA 

LA PREGUNTA DE L’ED 

REBOST  

15-1 Culte 18h participació de la Damaris 
Playa 
17-1 Conferència 2/4 de 8 Casal Pere 
Quart. 
21-1 274 de 6 Trobada– Pregària Església 
del Redemptor./Concert Castellar del 
Vallès 
22-1 Conferència ED. Miriam V 
28-1 Rebost/Culte d’acció de gràcies a les 
18h. Carrer Mª Victoria 11 BCN 
4-2 Assemblea d’església 18h 

MEMÒRIES/ INFORMES 

CONDOL 

Continuem necessitant de la vostra col·laboració i recolzament per seguir realitzant aquesta tasca 
al servei del qui ho necessita. Gràcies per les vostres pregàries. Per proper dia necessitem joguines 
en bon estat. Propera distribució:28-1-12 

MOVIMENT ECUMÈNIC SBD 
17171717----1 1 1 1 a 2/4 de 8, al Casal Per Quart 
Conferència: Com poder donar raó de la fe en 
un món on Déu no és evident. Ponent Jose Cobo 
21212121----1 1 1 1 a 2/4 de 6 Església del Redemptor 
Torbada-Pregària. Tema: Transformats per la 
victòria de Jesucrist. 

INNAUGURACIÓ 
El proper dissabte 21 a les 19 l’església de la 
Nativitat celebrarà l’acte d’innnauguració del 
nou edifici del carrer del Vall, 55 on 
s’ubicaran les oficines de l’església i la seu 
social de l’Associació Martin Luther King, 
Acció per la pau. Hi som tots convidats! 

CULTE D’ACCIÓ DE GRÀCIES 
Les principals entitats i organitzacions 
evangèliques de Catalunya han impulsat un 
Culte d’Acció de Gràcies per al dissabte 28 de 
gener 2012, a les 18 h. a l’Església Evangèlica 
del carrer Mª Victòria 11 de Barcelona. 
L’acte té com a part central l’expressió de l’acció 
de gràcies a través de la pregària. Però també 
inclou les participacions de la Coral Unida 
Evangèlica, de la solista Ana Cano i del Grup de 
Lloança de la COMEC en l’apartat musical.  

Responsables de ministeris, l’any s’està acabant i 
hem de començar a preparar els informes 
anuals. Lliureu el doc a la Myriam o envieu per 
mail. 

A principis d’aquesta setmana varem acomiadar 
en Miquel, germà de la Roser. Fem palès el 
nostre condol a la família per aquesta separació, 
i demanem al Senyor el consol i la pau que la 
família necessita per suportar aquests moments 
de tristor. 

Enllaç del programa especial del Néixer de Nou  
emès el dia 8-1-12 

http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/3887630 

BUSQUEM UNA CIUTATBUSQUEM UNA CIUTATBUSQUEM UNA CIUTATBUSQUEM UNA CIUTAT    
Pista 2:Pista 2:Pista 2:Pista 2: En aquesta ciutat es va 
trobar un escrit sobre el temple de 
Jerusalem 
Pista1: Pista1: Pista1: Pista1: Ciutat o ciutadella, que encara 
existeix però amb un altre nom, que 
només apareix una vegada en tota la 
Biblia. 

Us animem a participar !.Us animem a participar !.Us animem a participar !.Us animem a participar !.    

INICIATIVES PRO-TEMPLE 
L’estona del café, L’estona del café, L’estona del café, L’estona del café, podeu col·laborar 
portant: galetes, cafè,llet,pastes, sucs... 
FINAL TEMPORADA LIQUIDACIÓ BASAR  


