
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

25 de març// 1 d’abril25 de març// 1 d’abril25 de març// 1 d’abril25 de març// 1 d’abril    

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn:  Myriam R//Francesc A 

Torn de porta: Benjamí G// Gregori P 

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! 

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: la Teresa Q, la Magdalena, la Mercé R,                                          
la Rosa i l’Artur i la mare de la Rosa , la M l’Elisabeta i la seva filla Alina,  la M. Elvira, 
la família Pont, en Daniel A, pel fill d’en Paco R. 
∗ Per les persones grans de la comunitat, que el Senyor els hi doni salut i fortalesa en 
aquesta etapa de la seva vida. I que nosaltres puguem aprendre de la seva saviesa. 
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. 
∗ Per les famílies de l’Església i les que passen moments difícils. 
∗ Pel ministeri d’evangelització.  
∗ Per la congregació,  que estiguem ben arrelats en la Paraula de Déu i que units en el 
Senyor puguem desenvolupar les tasques que Ell té preparades per nosaltres. 
∗ Pels projectes de Bona Llavor Diaconia. 
∗ Per cada nou dia. 
 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

Benvingut! 

25 de març de 2012 
Número 1316  

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! 

Jn 6,48 



El gran sacrifici 
Raquel Reginaldo 

No us passa que a vegades tens un himne al cap i el vas repetint, durant dies, 

cantant-lo mentalment, (o no tan mentalment, hi ha vegades que em venen ganes 

de cantar-los, en veu baixa, en els llocs més inoportuns: quan vaig pel carrer o 

estic en algun lloc per exemple al mercat, esperant torn etc.) 

Bé, doncs aquesta vegada el repetia al llevar-me, fent la feina, etc. No me’l treia 

del cap. Era l’himne “Llum d’aquest món...” que acaba dient: “I mai sabré quant 

va costar, morir per mi allà a la creu” 

Feia uns dies, que no se perquè, em van sortir uns talls als dits a prop de les 

ungles. Això feia que quan anava a agafar qualsevol cosa, em passes, el que 

vulgarment es diu, veure les estrelles. Estava cantant, precisament el tros final, 

quan vaig anar a l’armari a agafar un got. Del mal que em va fer, una mica més i 

el deixo caure a terra. Em va venir una esgarrifança que em va deixar glaçada, 

vaig pensar: “Déu meu, no, no ho puc saber, però m’ho puc imaginar i el que 

imagino és horrorós, i segur que quedo curta. Si per un simple tallet d’un no res, 

em fa tan mal, que devia ser tenir les mans i els peus entravessats per uns grans 

claus, a més suportant el pes de tot el cos, la corona d’espines que se li clavaven, i 

totes les altres coses que va tenir que suportar” 

Molts cops parlem del sacrifici que va fer Crist per amor a nosaltres, i pensava que 

era terrible, però mai, mentalment, havia intentat  imaginar-me, si fos jo en el seu 

lloc. El resultat és que quan hi penso  encara m’esborrono, te que ser insuportable, 

i encara va tenir ànims per demanar al Pare, que perdonés als seus agressors, 

assegurar al lladre penedit que estava salvat i pensar amb tots nosaltres. I tenint en 

compte que, mentre va ser a la terra, era un ser humà, sense pecatsense pecatsense pecatsense pecat, però, al igual 

que nosaltres, amb els mateixos, dolorsdolorsdolorsdolors: “Havia d’anar a Jerusalem i patir 

molt...” (Mateu 16:21), sonsonsonson: “Les onades cobrien la barca; tot i així, ell dormia” (Mateu 

8:24), ganaganaganagana: “De bon matí,quan tornava a la ciutat, va tenir gana” (Mateu 21:18), setsetsetset 

“Dóna’m de beure” (Joan 4:7), emocionsemocionsemocionsemocions “Jesús plorà” (Joan 11:35) “El zel per la teva 

casa em consumirà” (Joan 2:17) i temptacionstemptacionstemptacionstemptacions (Mateu 4:1-11). Per molt que l’estimem, 

per molt que tinguem fe, mai, mai, podrem agrair-li el seu sacrifici. Per nosaltres la 

salvació és gratuïta, i costa tan poc acceptar el sacrifici i tenir fe, que pot ser que 

ens oblidem  que per Ell, el preu va ser molt alt, altíssim. 

“Ja que Déu ha estimat tant al món, que ha donat el seu Fill únic perquè tot el qui creu en 

ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna,” (Joan 3:16) Jesús digué: “Us ben asseguro: el 

qui creu en mi té la vida eterna” (Joan 6:47) 

REBOST  
Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que realitzem 

quinzenalment des del rebost. Pel bon funcionament i qualitat del servei la vostra 

col·laboració i recolzament són necessaris per seguir realitzant aquesta tasca al 

servei del qui ho necessita. Gràcies per les vostres pregàries. Necessitem tonyina i 

xocolata en pols, per la llet. Propera distribució: 31-3 

AGENDA 

LA PREGUNTA DE L’ED 

31-3 Rebost/Assaig músics 
3-4 Culte unit de setmana santa 
8-4 Culte a les 11. 
10-4 Reunió de diaques 
15-4 Conferència ED 
16-4 Cet reciclatge; hora: 10’30 
21-4 Assaig músics 

Pel mes de març: 
 Personatge bíblic. 

Pista 4: Pista 4: Pista 4: Pista 4: Es un dels llibres més curts de la 
Bíblia amb tant sols tres capítols". 
Pista 3: Pista 3: Pista 3: Pista 3: Profeta menor. El Senyor li va 
parlar amb paraules 

Pista 2Pista 2Pista 2Pista 2: Acaba el seu llibre amb una 
llarga pregària 

Pista 1Pista 1Pista 1Pista 1: Profeta de l’Antic Testament que 
diu una màxima fonamental pel poble 
evangèlic. 

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

PROGRAMES TV 
Us recordem que cada diumenge TV2 a 

les 9h15’ emet el programa de les 

esglésies evangèliques Buenas Noticias. 

Néixer de Nou, al canal 33 lúltim 

diumenge de mes a les 11,15h. 

LECTURES BIBLIQUES PER AQUESTA SETMANA 
Proposta per aquesta setmana 
Tema: La Pregària 

Dll, Lluc 18,1-14; Dm. Jn 17; Dc. 1 Tim 2,1-4; 

Dj. 1 Reis 8,44-45; Dv. 2 Co 12,7-9; Ds. Slm 51-3. 

CULTE UNIT 
El proper dimarts 3 d’abril a les 20h, 
celebrarem el culte unit de setmana 
santa a l’església de Castellarnau. 

ATENCIÓ 
La reunió de Senyores i el culte de 
pregària del dijous 5 d’abril5 d’abril5 d’abril5 d’abril, no es 
faran. 
El diumenge 8 d’abril8 d’abril8 d’abril8 d’abril. No hi haurà 
culte a la tarda. Tindrem el culte a 
les 11 del mati. 


