
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

9 de desembre//16 de desembre9 de desembre//16 de desembre9 de desembre//16 de desembre9 de desembre//16 de desembre    
Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn:Francesc A//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-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 i el seu fill Enric, la 
Rosa i l’Artur i la mare de la Rosa ,  l’Elisabeta i la seva filla Alina,  pels fills 
d’en Paco R,  pel Raimon R pare,  pel Josep O, pel Tomàs pare d’en Gabi, pel 
germà de la Maruja. 
∗ 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 la Residència infantil Emmanuel. 
∗ Pels concerts de la coral i les activitats especials d’aquests dies. 
∗ Per les noves oportunitats que ens dona el Senyor cada dia de compartir el 
seu amor. 

ANIVERSARISANIVERSARISANIVERSARISANIVERSARIS    
 

12 Artur M12 Artur M12 Artur M12 Artur M    

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! 

9 de Desembre de 2012 
Número 1353 

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

PROU! 

Za 7,10 



DECLARACIÓ FINAL DEL "FÒRUM SOCIAL 2012"DECLARACIÓ FINAL DEL "FÒRUM SOCIAL 2012"DECLARACIÓ FINAL DEL "FÒRUM SOCIAL 2012"DECLARACIÓ FINAL DEL "FÒRUM SOCIAL 2012" 

1. Assumim, sense oblidar el que hem fet, la nostra coresponsabilitat 

enmig d'aquesta despietada crisi que ens afecta i exigeix  un grau més 

gran de sensibilitat, acció i compromís davant una situació que 

reclama ulls afligits per veure, consciència sensible per comprendre i 

voluntat indestructible per canviar el món. 

 

2. Denunciem que l'actual situació de crisi econòmica té l'origen en un 

model social injust que, des de la més absoluta absència de principis 

ètics, ha portat a l'enriquiment il·lícit i vergonyós d'entitats financeres, 

empreses transnacionals i polítics corruptes, provocant desigualtats 

inhumanes. 

 

3. Constatem que seguir en aquesta direcció només està portant a l’ 

agreujament de les desigualtats socials, morals i econòmiques dels 

segments més pobres i desprotegits de la nostra societat. Les retallades 

de sanitat, educació i serveis socials, així com el brutal augment de la 

desocupació no fan més que constatar l'empobriment ràpid i 

progressiu de les capes mitjanes i baixes de la nostra societat fins a 

extrems insuportables. 

 

4. Expressem la nostra més absoluta repulsa a continuar sent ostatges 

dels mercats i del capitalisme salvatge que, de manera impune, ignora 

i trepitja els drets i les necessitats dels més pobres i desposseïts. 

 

5. Creiem que és possible transformar el món renovant el nostre 

compromís amb el seguiment de Jesús de Nazaret qui ens impulsa a 

dignificar la persona i el seu medi en igualtat, amor i justícia.  

Enguany no hi hauran calendaris de la 
RRRResidència IIIInfantil EEEEmmanuel. Per 
Nadal si volem podem col·laborar 
d’altres maneres. Capseta al final del 
temple. 

AGENDA  

LECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUES    
La felicitat i la sinceritat són cares d’una mateixa moneda. 
Tema: El perdó 

Dll. Pr 28,13; Dm. 1Jn 1,9; Dc. 1Jn 2,1-2; Dj. Mt 6,12-14; Dv Jr 17,7-8;   
Ds. Sl 130,1-4.  

15-12 Rebost/ Concert a Rubi 
22-12 Concert a Terrassa 
25-12 Culte de Nadal 11h  
26-12 Festa de Nadal de l’ED. A les 19h 
29-12 Rebost 
31-12 Sopar i culte de Cap d’any 
1-1-13 Concert de Any Nou. Redemptor 
6-1-13 Només culte a la tarda. 

DIACONIA BONA LLAVOR  

LA PREGUNTA DE L’ED 
PEL MES DE DESEMBRE:PEL MES DE DESEMBRE:PEL MES DE DESEMBRE:PEL MES DE DESEMBRE:    

Tornem a buscar un dona.Tornem a buscar un dona.Tornem a buscar un dona.Tornem a buscar un dona.    
Pista 2.Pista 2.Pista 2.Pista 2.––––    Va exercir un càrrec 
generalment ocupat pels homes. 
 Pista 1.- Era profetessa 

Participar és bo i saludable. Investigar la 
Parau la ens  aporta  sav iesa i 
coneixement. És un bon remei per 
millorar l’astènia espiritual.  
Pots fer-ho sol o en família. 

Ja tenim aqui 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. Comencem també la recollida de 
joguines. Gràcies per la vostra col·laboració. 
La distribució del dia 15 la farem  a la tarda.  

PROGRAMES TV 

 RIE- http://www.resi-rie.org/  
LLIBRERIA 

La Dorcas ha muntat la llibreria al final 
del Temple, si necessites llibres, bíblies, 
música cristiana, calendaris... parleu 
amb ella, us ajudarà. 

Buenas noticiasBuenas noticiasBuenas noticiasBuenas noticias: Tots els diumenges per 
TV2 a les 9h15’. 
Néixer de nouNéixer de nouNéixer de nouNéixer de nou: Últim diumenge de cada 
mes per TV3 a  2/4 de 10  

MEMÒRIES/INFORMES 
Responsables dels ministeris ha arribat 
el moment que tant us agrada, fer els 
informes anuals. Lliure-lo a la Myriam 
o envieu per mail. Gràcies 


