
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

29 d’abril//6 de maig29 d’abril//6 de maig29 d’abril//6 de maig29 d’abril//6 de maig    

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

Torn de porta: Gregori P//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! 

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.   
∗ 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 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 les promeses del Senyor i la certesa que hi ha en elles. 
∗ Per cada nou dia. 

ANIVERSARIS 

2-5 Juana F 

4-5 M Tresa A 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

Benvingut! 

29 d’abril de 2012 
Número 1321  

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! 

Lluc 24,5 



Raquel Reginaldo 
Què celebrem?Què celebrem?Què celebrem?Què celebrem?    

El món està de celebracions. Si ens hi fixem bé, avui en dia, tot se 

celebra. Enguany li toca el torn al tristament famós vaixell “Titànic”, que 

segons els seus constructors, era indestructible. Reportatges a tots els 

medis de comunicació, reposició amb honors d’estrena de la pel·lícula 

que porta el seu nom... etc. Us heu adonat que la humanitat té 

tendència a celebrar les derrotes i les desgràcies? No seria més lògic 

celebrar victòries? 

Això, em fa pensar quan celebrem la Setmana Santa, la gent, o una 

gran majoria, celebra la mort de Jesucrist a la creu, si no mireu els 

reportatges de la televisió, pobles i pobles que fan processons portant 

una imatge que vol representar a Crist crucificat, i desprès del 

divendres... res més, (o no donen importància a la resurrecció) per tant 

una derrota, si ens quedem aquí. Quin sentit tindria la mort de Crist? 

Segons l’apòstol Pau: “I si Crist no ha ressuscitat, en aquest cas, la 
nostre predicació és buida, i ho és també la vostre fe.” (1 Corintis 15:14) 
“Però el fet és que Crist ha ressuscitat d’entre els morts, com a primícia 
d’aquells que són morts” (1 Corintis 15:20) 
I parlant d’imatges, per mi pura idolatria. Quantes vegades no he sentit 

algú dient, referint-se a una imatge: “Aquest Crist ha fet molts miracles ¡ 

aquí el venerem molt” Aquest Crist? És que ni ha més d’un? És que 

adoren una imatge, més o menys bonica, però feta de mans 

d’humanes? No diu el primer dels deu manaments: “No et faràs 
escultura ni cap imatge del que hi ha dalt del cel, ni del que hi ha a baix 
la terra... No et prosternaràs davant seu ni els prestaràs culte.” (Èxode 
20:4-5) 
Els cristians, no celebrem la seva mort, la recordem amb amor, li donem 

gracies pel gran sacrifici que va fer, li cantem himnes de lloança... 

Nosaltres en realitat, el que celebrem és una victòria: la Resurreccióla Resurreccióla Resurreccióla Resurrecció. 

Ressuscitant va vèncer la mort, ara ja no té cap poder. Ens va obrir les 

portes del cel a tots els qui creiem en Ell. Al·leluia, Crist ha ressuscitat¡Al·leluia, Crist ha ressuscitat¡Al·leluia, Crist ha ressuscitat¡Al·leluia, Crist ha ressuscitat¡    
 

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

quinzenalment  des del rebost. Gràcies per la vostra col·laboració, recolzament i suport 

en oració, que tant necessitem per continuar realitzant aquest ministeri en aquests 

moments tant complicats per a moltes persones. Necessitem tonyina, xocolata en pols 

per la llet. Propera distribució : 12-5 

AGENDA 
4 i 5 del 5 Recollida d’aliments– 
Rebost solidari. 
5-5 Dia de neteja general 
12-5 Rebost 
13-5 Dia de la Família 
26-5 Rebost/Assaig músics 
27-5 Marató per la pobresa. Que 
ningú quedi fora de lloc Pel mes d’abril tornem a buscar un altre 

personatge 
Pista 4: Pista 4: Pista 4: Pista 4: El Senyor va ressuscitar el seu germà 

Pista 3Pista 3Pista 3Pista 3: A casa seva eren tres germans 

Pista 2Pista 2Pista 2Pista 2:No n'hi ha cap més amb aquest 
nom en tota la Bíblia 
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  

El programa de les esglésies evangèliques 
Buenas Noticias que s’emet per TV2 tots 
els diumenges canvia d’horari canvia d’horari canvia d’horari canvia d’horari ara a les 
9h45’9h45’9h45’9h45’.  
Néixer de Nou, al canal 33 lúltim diumenge 
de mes a les 11,15h. Proper 29-4 

LECTURES BIBLIQUES  
Càpsula diària de vitamines. Propietats reconstituents per millorar l'astènia 
primaveral. Tema: La certesa 

Dll, Jn 4,24; Dm. Jn13,34-35; Dc. Jn 14,8;  

Dj. Jn 14,21; Dv. Ac 10,43; Ds. Rm 8,1;  

VOLUNTARIAT 
Els dies 4 i 5 de maig necessitem 
voluntaris per la Campanya de 
recollida d’aliments del Rebost 
Solidària. Farem la recollida  al 
CONDIS del carrer Balmes. Poseu-
vos en contacte amb l’Angela. US 
NECESSITEM! 

VISITA 

El proper dissabte 12 maig, el rebost 

tindrà la visita de la regidora Marta 

Ferrer i el cap de serveis Pep Comas. 

LA PREGUNTA DE L’ED 

TAULELL D’ANUNCIS 
Hi trobareu penjada la informació 
que ens va arribant dels diversos 
campament que s'estan preparant 
per l’estiu i us poden ser d'interès. 


