
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

23 de setembre//30 de setembre23 de setembre//30 de setembre23 de setembre//30 de setembre23 de setembre//30 de setembre    

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

Torn de porta: Joan F//Benjamí G 

Bona Llavor 

Diaques 

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

Caldera  

Corals 

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! 

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

Senyores 

Repartim roba i aliments 
Esmorzem 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 
 

Diumenge: Escola Dominical 11h matí. 
                  Culte d'adoració 18h  
Dijous: Culte de pregària 20h 

2/4 de 7 de la tarda 

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

AniversarisAniversarisAniversarisAniversaris    
26-9 Josep O 

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  la Mercé R, la Rosa i l’Artur i la mare 
de la Rosa ,  l’Elisabeta i la seva filla Alina, la Núria P,  la Ruth G, Txema  germà 
de la Maruja,  Daniel Banyuls, en Gregori P, pel fill d’en Paco R, la Joanna F, la 
Maria C. 
∗ Per les persones que han perdut la feina ( Eva LL) i les seves famílies. 
∗ Per les persones grans de la comunitat, (Teresa Q, Magdalena...)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 
∗ Per l’escola Dominical: mestres i alumnes. 
∗Per la convenció. 
∗Pel culte del dia de la Reforma  
∗Per la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya. 

    

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

Benvingut! 

23 de setembe de 2012 
Número 1342 

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! 

Però el qui observa la seva paraula, té en ell Però el qui observa la seva paraula, té en ell Però el qui observa la seva paraula, té en ell Però el qui observa la seva paraula, té en ell 

veritablement realitzat l’amor de Déu.veritablement realitzat l’amor de Déu.veritablement realitzat l’amor de Déu.veritablement realitzat l’amor de Déu.    

En això podem conèixer que estem en ell.En això podem conèixer que estem en ell.En això podem conèixer que estem en ell.En això podem conèixer que estem en ell.    
1Jn 2,51Jn 2,51Jn 2,51Jn 2,5    



L’Escola Dominical 
Cada any, quan encetem un nou curs de l’Escola Dominical, es parla de la 
importància que té en la vida i desenvolupament dels cristians. Hi estic d’acord. 
Sempre, ha estat la meva activitat predilecta de totes les que es realitzen a l’església. 
En ella, ja de molt petita, vaig aprendre coses que no s’han esborrat mai del meu cor 
i del meu cap. 
Si tanco els ulls, veig una nena molt petita de la mà, primer de la meva àvia, desprès 
de la meva tieta Florència, que també esdevingué una de les meves primeres 
professores. I més tard, ja una mica més gran, acompanyada dels meus germans, 
més grans que jo. 
A l’escola dominical vaig aprendre a pregar i a conèixer al Senyor. Recordo, d’aquell 
temps, passatges  del Antic i del Nou Testament. Un dels meus records, és quan 
estudiàvem el llibre de Daniel,  molt interessant. Encara recordo de memòria el nom 
que el cap dels eunucs  babilònics va posar a ell i als seus tres amics: Belteixassar, 
Xedrac, Miexac i Abetnegó. Vaig estudiar els viatges missioners del apòstol Pau: en 
un full de paper ens feien dibuixar el mapa i marcar tots els llocs per on havia 
evangelitzat. Vaig memoritzar el nom de tots els llibres de la Bíblia, cosa que ens 
anava molt bé per quan fèiem l’esgrima bíblica, i que continua anant-me molt bé 
per buscar un llibre determinat. També recordo una anècdota curiosa: Quan feia el 
batxillerat, una de les assignatures era la religió, crec que era a quart curs que el 
tema era la Bíblia. No te la deixaven llegir, però representava que el llibre te 
l’explicaven. Anava molt carregada de feina i no el vaig mirar en tot el curs, pensava 
que era millor llegir la Bíblia que un llibre que en parlava. Bé gracies a tot el que 
havia après a l’Escola Dominical, a l’hora dels exàmens, que eren orals, vaig 
contestar a totes les preguntes, cosa que va “mosquejar” al catedràtic, que era un 
sacerdot. 
També m’agradava molt l’Escola Bíblica de Vacances. No me’n perdia ni una, fins 
que un any, devia tenir uns 14 o 15 anys, vaig anar al director de l’Escola, que 
aquell any era el germà Joan Torres, per demanar-li que m’apuntés. Vaig quedar 
estorada i atemorida, quan em va contestar: “Si ja hi comptava, però aquest any, no 
com alumna, seràs la mestra dels petits...” espantada, m’ho vaig passar molt bé. 
Ensenyant també vaig aprendre. 
 Sobretot vaig aprendre a estimar al Senyor. I ara, ja gran, continua sent el que 
m’agrada més. És per això que us convido a tots: els creients, visitants i 
simpatitzants, que vingueu a l’Escola Dominical, és molt important. I encara més, si 
teniu infants, porteu-los, tan si son molt petits, com més grans, el que aprenguin ara, 
els hi servirà sempre, per la seva vida, tal com m’ha passat a mi i com diu la Bíblia:  

“instrueix l’infant en el seu camí, i ni quan sigui vell no se n’apartarà. “instrueix l’infant en el seu camí, i ni quan sigui vell no se n’apartarà. “instrueix l’infant en el seu camí, i ni quan sigui vell no se n’apartarà. “instrueix l’infant en el seu camí, i ni quan sigui vell no se n’apartarà.     
(Proverbis 22-6) 

Raquel Reginaldo 

AGENDA  

LECTURES BIBLIQUES LECTURES BIBLIQUES LECTURES BIBLIQUES LECTURES BIBLIQUES     
Penediment: Tots ens equivoquem, però 
només els savis rectifiquen. 

Dll. 1 Jn 1,9; Dm. Sl 85,2;Dc. Is 55,7;  
Dj. Ac 8,12; Dv Mc 11,15; 

 Ds. Lc 15,18-24  

CULTE DE LA REFORMA 
El dia 3 de novembre a les 11 del mati a 
l’Església CECMAVI de Barcelona es 
celebrarà el culte commemoratiu del dia de 
la Reforma que serà retransmès pel Canal 
33. Si hi voleu assistir presencialment 
comuniqueu al Paco A. 

23-9 Culte a les 6 de la tarda amb en Ramón 
Carbonell.  / Inici assajos coral 3/4 de 8 del 
vespre 
29-9 Rebost/ Músics 
4 al 7 –10 Convenció Gandia 
7-10 Culte 18h amb la participació d’en Diego 
Martinez. 
19-20 del 10 Rebost solidari 
31-10 Castanyada 
3-11 Culte de la reforma 

DIACONIA BONA LLAVOR  

LA PREGUNTA DE L’ED 

Com és habitual les dues setmanes del mes 

de setembre fem dues preguntes cada 

setmana per anar escalfant motors. 

BUSQUEMBUSQUEMBUSQUEMBUSQUEM    UNUNUNUN    NOINOINOINOI    JOVEJOVEJOVEJOVE    D’ISRAELD’ISRAELD’ISRAELD’ISRAEL        

Pista 4: Va tenir 70 fills i va jutjar el seu 

poble durant 40 anys. 

Pista 3: Va lluitar contra els madianites, 

només amb 300 homes, traïts segons 

directius de Déu.        
Pista 2:Va demanar tres proves a Déu, i Ell 

les hi va concedir . 

Pista 1: Déu el va cridar per deslliurar el 

seu poble dels qui els amenaçaven.  

Us animem a participar a tots i a totes, 

individualment, en família o amb el grup 

classe. 

FORMACIÓ 
Material.Material.Material.Material.----El Dr Pau Martinez, que farà una 
ponència a la Convenció ens ha enviat un 
material que es titula “Bases per una 
família sana”. Aquells que us interessi, 
poseu-vos en contacte amb la M. Antònia. 
CETCETCETCET––––    Comença el nou cicle del cet –clàssic, 
el dia 20 d’octubre. Més informació al 
taulell d’anuncis. 

Continuem treballant quinzenalment en la tasca d’ajut, assistència i acompanyament, que 
realitzem des del Rebost. Necessitem la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració per 
realitzar aquest ministeri tant necessari en aquests moments i tant complicat per a moltes 
persones. Els dies 19 i 20  Els dies 19 i 20  Els dies 19 i 20  Els dies 19 i 20  d’octubre i amb motiu del dia de l’alimentació (16-10)el Rebost farà 
recollida d’aliments als supermercats de Sabadell. Els divendresdivendresdivendresdivendres abans de la distribució d’aliments 
a 2/4 de 10 necessitem un voluntari o voluntària. Interessats parlar amb l’Àngela.  
Propera distribució: 29-9. 
Pels dijousdijousdijousdijous necessitem col·laboradors/es. Tenim un bon grup d’infants i ens agradaria 
poder-los atendre a tots. Poseu-vos en contacte amb l’Angela o la M. Antònia. 


