
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

8 d’abril//15 d’abril8 d’abril//15 d’abril8 d’abril//15 d’abril8 d’abril//15 d’abril    

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn: Angela R//Amadeu G 

Torn de porta: Ruben R//Joan F 

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 ,  l’Elisabeta i la seva filla Alina,  la M. Elvira, la 
família Pont,  el 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. 
∗ Pel ministeri d’evangelització. 
∗ Per la reunió de diaques. 
∗ 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 les obres. 
∗ Per cada nou dia. 

ANIVERSARIS 

8– Cristina B 
10– Miriam V 

11– Franciso M 

 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

Benvingut! 

8 d’abril de 2012 
Número 1318  

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! 

Marc 16,15 



L’ECO 
L’ECO 

Raquel Reginaldo 

Estava telefonant a la meva germana i no l’entenia massa bé, semblava que hi 
hagués un eco, com si algú repetís les nostres paraules,  i em va venir a la 
memòria un acudit sobre l’eco que va sortir en una revista: Un senyor que va 
d’excursió a una muntanya que, per guanyar turisme, està acreditada de tenir 
un eco potent com enlloc més. L’home va cridant paraules i l’eco les hi 
repeteix, fins que en una d’elles l’eco respon: “Què has dit? no t’he entès” 
Evidentment era un  engany. 
M’ha fet pensar, més enllà del que volia dir l’acudit, amb dues coses:  
1 – Que moltes coses d’aquest món són enlluernadores, semblen boniques, 
inclús amb aparença de verdaderes, però en realitat no són més que mentides 
i estafes. Volen fer-nos caure en l’engany. 
 2 - He mirat el diccionari i llegeixo: “Eco, Repetició d’un so que es produeix 
quan les ones sonores reboten contra un obstacle. Sinònim: ressò”  i mirant a 
ressò, una de les seves aplicacions diu: “Divulgació o fama que adquireix un 
fet que fa que sigui conegut per un gran nombre de persones. Sinònim: 
ressonància” 
Els cristians tenim l’obligació de ser “l’obstacle” en el que topen les paraules de 
Crist, per repetir-les, no uns quans cops, sinó una infinitat de vegades, per 
convertir-nos en el ressò, la ressonància que faci que l’Evangeli de Crist sigui 
conegut per totes les persones, arreu del món. Un eco que no és de mentida, 
com el que diu l’acudit, és de veritat, que ens porta la salvació, la vida eterna 
amb Jesucrist. No tinguem por de ser l’eco o el mirall que reflecteix l’amor de 
Crist. Com ho podem fer? Hi ha infinitat de maneres: qui te el do de la 
paraula, explicant l’evangeli, la bona nova de la salvació. Si no el tenim, amb 
la nostre conducta. Aprofitant les petites ocasions per parlar del Evangeli de 
Crist. Tractant a tothom amb amabilitat, i respecte. Si ens proposen fer 
quelcom que sabem que no està bé, encara que tothom ho faci, negant-nos a 
fer-ho tot dient: “Sóc cristiana evangèlica i al Senyor no li agradaria, la meva 
consciència cristiana no m’ho permet” Així servirem al Senyor i testificarem 
d’Ell, que no deixa de ser un ressò de l’evangeli. 
“El fet és que, des de vosaltres, ha ressonat la paraula del Senyor...” ( 1 
Tessalonicencs 1:8) ”Serviu al Senyor amb respecte i alegreu-vos amb ell amb 
reverència” (Salm 1:11) “Aneu i presenteu-vos al temple i prediqueu al poble 
tota la doctrina d’aquesta manera de viure” (Fets 5:20) “En el recorregut aneu 
predicant que el Regne de Déu ja és a prop” (Mateu 10:7) “ 

L’ECO 

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: 14-4-12 

AGENDA 

LA PREGUNTA DE L’ED 

10-4 Reunió de diaques 
14-4 Rebost 
15-4 Conferència ED. “Operació 
multiplicació”. F.Melero 
16-4 i 11-6 Cet reciclatge; hora: 
10’30 a la nostre Església; Ponent: 
Jaume Triginé. Tema: La figura d’un 
pastor-mentor en el nostre context. 
21-4 Assaig músics/ Festa de la 
primavera/ Taller Breu Església de 
Tallers 

Pel mes d’abril tornem a buscar un altre 
personatge 
Pista 1Pista 1Pista 1Pista 1: Dona que vivia en un poble molt 
a prop de Jerusalem  

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  

Proposta per aquesta setmana, versets curts per memoritzar i càpsula al dia. 
Tema: El goig 

Dll, Sl 126,5.; Dm. Lc 10,10.; Dc. Jn 10,10.; 

Dj. 2Co 2,14; Dv. Ts 5,18; Ds. Fl 4,4; Dg Pr 15,13. 

DIA DEL LLIBRE 
Durant el mes d’abril, per celebrar 
la diada del llibre, posarem la taula 
de venda,  podrem gaudir de 
descomptes. Els guanys que 
s’obtinguin aniran destinats a Pro-
temple. Podeu fer comandes a la 
Dorcas. 

TALLER BREU 
El dia 21 d’abril de les 10h a 14, a les 

dependències de l’església del carrer 

Tallers de Barcelona, organitzat pel taller 

Teològic es realitzarà un Taller Breu amb 

el Títol: L’església local o l’evangeli de 

Marc i el ponent serà el professor Joan 

Sanchez. Més informació al taulell. 


