
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

11 de novembre//18 de novembre11 de novembre//18 de novembre11 de novembre//18 de novembre11 de novembre//18 de novembre    

Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn:    Amadeu G//Xavier N 

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-Grup de pregària 

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 
Dijous a les  5h30’ suport escolar i  català 

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 

∗ 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, ,  pels fills d’en 
Paco R,   pel Raimon R pare, per l’Enric, Jonh– Jairo gendre de Soledat. 
∗ Per les persones que estan a l’atur que el Senyor els mostri la seva voluntat en 
aquests temps durs i aviat trobin treball. 
∗ Per les persones grans,  pels nois i noies,  per les famílies de la nostra comunitat. 
∗ Per l’escola Dominical: mestres i alumnes. 
∗ Pels dijous: suport escolar, reunió de senyores i culte de pregària. 
∗ Per les persones que assistiran a la  conferència del divendres 16 i el culte del 
diumenge 18. 
∗ Pel concert de la Coral a Granollers 
∗ Per la Residència infantil Emmanuel, i pel Forum Social 
∗ Per la comissió d’obres. 
∗ Per les noves oportunitats que ens dona el Senyor cada dia de compartir el seu 
amor. 

Aniversaris 
11 Nuria P 

14 Marta P d N 

 

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! 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

Benvingut! 

11 de Novembre de 2012 
Número 1349 

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

Col 4,6 



Aportació protestant 

Resum del Culte Commemoratiu del Dia de la Reforma ProtestantDia de la Reforma ProtestantDia de la Reforma ProtestantDia de la Reforma Protestant. Per 

primera vegada el Culte de la ReformaCulte de la ReformaCulte de la ReformaCulte de la Reforma ha estat emès  per TV3,  les edicions 

anteriors es va poder emetre pel Canal 33. 

El missatge que s’ha recordat ha estat els tres fonaments de la Reforma: la 

Gràcia, la Fe i la Bíblia. Arribem a Déu: 

Només per la Seva Gràcia. 

Només per la nostra Fe en Jesús. 

Amb la Bíblia en tenim suficient per conèixer el que Déu ens ha volgut 

explicar d’ell mateix. 

L’èmfasi d’enguany ha estat el de la responsabilitat social dels cristiansresponsabilitat social dels cristiansresponsabilitat social dels cristiansresponsabilitat social dels cristians. 

En un entorn en crisi econòmica l’Església es recorda a ella mateixa, i 

recorda a la resta de la societat, la responsabilitat que tenim amb els menys 

afavorits per la situació present. 

I s’ha recordat aquesta crida a la responsabilitat social dels cristians i 

cristianes no citar-se a ella mateixa, sinó tot citant les paraules i l’autoritat 

de Jesús. 

L’Església no parla des de la seva autoritat, sinó des de l’autoritat de Jesús i 

és des de Jesús i per Jesús que som cridats a dur a terme la responsabilitat 

que ens correspon. 

És Jesús qui crida, la tasca de l’Església és convocar-nos en el nom de 

Jesús. 

Per aquesta raó enguany, i per primer cop, s’ha suspès la Recepció del Dia 

de la Reforma com a signe i símbol de la sobrietat a què està cridada a 

viure l’Església en temps com els que estem patint. 

La sobrietat cristiana ens convida a viure, ara i sempre, d’acord amb el que 

necessitem i no pas d’acord amb el que disposem. 

L’austeritat ens imposa com hem de viure. 

La sobrietat es determina en funció de les necessitats. 

Per aquesta raó, avui som cridats a tenir cura de la societat en què vivim 

perquè ningú passi necessitat i perquè ningú ens escandalitzi amb la seva 

prosperitat.  

AGENDA  

LECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUES    
    Sovint sorgeixen els dubtes i dubtem. Què fer? Hem de recordar aquesta frase: 

No dubtis de les teves creences, ni et creguis els teus dubtes 
Dll. Pr 3,5-6; Dm. Fl 4,6-7; Dc. Sl 143,7-8; Dj. Jm 1,5-6; Dv Sl 77,11-12;   

Ds. 2 Ts 2,15-17.  

16-11 Conferencia Toni Cruz 
17-11 Assemblea UEBC/ Taller breu/ Concert 
Coral Granollers/XII Trobada interreligiosa 
18-11 Culte amb la participació d’en Ruben 
Simarro. 
24-11 Rebost 
 30303030----11,1i 211,1i 211,1i 211,1i 2----12 Fòrum Social a Sabadell12 Fòrum Social a Sabadell12 Fòrum Social a Sabadell12 Fòrum Social a Sabadell    

DIACONIA BONA LLAVOR  

LA PREGUNTA DE L’ED 
Volem trobar una dona.Volem trobar una dona.Volem trobar una dona.Volem trobar una dona.    

Pista 3: Pista 3: Pista 3: Pista 3: Per aconseguir-ho va matar a 
tota la descendència reial 
Pista 2: Pista 2: Pista 2: Pista 2: Quan  va morir el rei, perseguit a 
la guerra, la seva mare  va usurpar el 
tron, per regnar ella.    
Pista 1: Pista 1: Pista 1: Pista 1: El seu fill era rei de Judà, va 
regnar un any a Jerusalem. 
Us animem a participar! 

Comencem a preparar la campanya de Nadal, enguany no hi haurà partida especial  de 
l’Ajuntament i pensem  fer uns lots una mica més complerts amb formatgets, fruita amb 
almívar, mel, xocolata i cacau en pols per la llet. Gràcies per la vostra col·laboració. 
Les distribucions del dia 24-11 i del dia 1-12 les farem  a la tarda.  

Organitzat pel Moviment ecumènic i el 
grup de diàleg interreligiós de Sbd, el 
dissabte 17-11 a les 18h al casal Pere 
Quart es realitzarà la trobada que porta 
per titol Diàleg per a la comprensió, amb 
música, reflexió i convivència per renovar 
el compromís de diàleg i d’amistat amb 
persones de cultures i tradicions diverses. 

XII TROBADA INTERRELIGIOSA 

FORMACIÓ 

TRASLLAT 
L’Elisabet B membre de l’Església de 
Verdi i que s’està congregant a la nostra 
comunitat a sol·licitat l’alta de 
membresia.  

Taller Breu: Taller Breu: Taller Breu: Taller Breu: 17-11 de 10,15 a 14 Llibreria 
Abba. La importància del perdó en els 
assumptes humans, amb Joana Ortega, 
llicenciada en Teologia i doctora en Filosofia per 
la UB. 

 RIE- http://www.resi-rie.org/  
Enguany no hi hauran calendaris de la 
RRRResidència IIIInfantil EEEEmmanuel. Per Nadal 
si volem podem col·laborar d’altres 
maneres.  

CONFERÈNCIA 
El proper divendres 16 de novembre a 
les 8,30h a la nostra església, tindrem la 
conferència “El Cristiano en un mundo 
en crisis”, i que desenvoluparà el Dr. en 
biologia Antonio Cruz. 
Ens farà reflexionar sobre diversos temes 
relacionats com: el món d’avui, en que 
consisteix la nova cultura actual, el cristià 
és responsable del que genera la crisis 
en les persones... 
Una bona ocasió per compartir i 
reflexionar plegats! 


