
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

30 de  desembre// 6 de gener30 de  desembre// 6 de gener30 de  desembre// 6 de gener30 de  desembre// 6 de gener    
Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn:torn:torn:torn:Angela R//Myriam R 

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-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, l’Artur i la mare de la Rosa ,  l’Elisabeta i els seus fills,  pels fills d’en 
Paco R,  pel Raimon R pare,  pel Tomàs pare del Gabi , pel Josep Haro. 
∗ 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 les famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de consol. 
∗ Per l’escola Dominical: mestres i alumnes. 
∗ Per la Residència infantil Emmanuel. http://www.resi-rie.org/  
∗ 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. 
 

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! 
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Glòria a Déu a dalt del cel, 

I a la terra pau a la humanitat que ell estima 

Ll 2,14 



Han oblidat el proïsme 
Maria Carmona 

Com un sospir dotze mesos 

en un no res hem esgotat 

ha estat un any molt difícil 

per les coses que han passat. 

Algunes de tan injustes 

que acceptar-les ha costat, 

sense oblidar els greus problemes 

de la nostra societat, 

com els milers de persones 

que sense feina han quedat, 

deixant a un munt de famílies 

amb el cor trist i angoixat 

i amb l'abandó de molts somnis 

que alguns s'havien forjat, 

hauria estat diferent si els que 

sempre han governat 

d'estimar primer al proïsme 

mai s'haguessin oblidat, 

han estat, però, els més febles 

als que el rebre els ha tocat. 

A treballadors humils 

que sense res han deixat 

atrapats per la pobresa 

que a les seves llars ha entrat. 

Molts no poden parar taula 

ni posar res dins del plat, 

són gent molt desesperada 

que no sap en qui confiar 

han perdut tota esperança 

i el dret de poder somiar 

que tota aquesta misèria 

algun jorn s'acabarà. 

Si en la foscor que ara viuen 

la claror deixen entrar 

per veure un trosset de cel 

i poder els seus ulls alçar 

vers aquell Jesús que un dia 

ens vingué a tots a salvar. 

Ell ens parlà d'una porta 

a la que podem trucar 

i d'un Déu tan poderós 

que ho pot tot solucionar, 

si nosaltres els humans 

amb fe ho sabem demanar. 

Si te cura dels ocells 

de nosaltres en tindrà, 

ben segur que en nostres dies 

ens pot allargar la mà 

sabem del cert que ens estima 

i ens ho volgué demostrar 

complint allò que Isaïes 

no es cansà mai d'anunciar 

als habitants del seu temps 

que el volien escoltar. 

I fou una nit serena 

la que des del cel estant 

s'escoltaren unes veus 

que anunciaven tot cantant 

el naixement del Messies 

que el poble estava esperant, 

i foren uns quants pastors 

que aleshores descasaven 

els que d'aquell gran prodigi 

amb goig se n'assabentaven 

fou en veure'l dins l'estable 

quan uns segons van dubtar 

que l'infant d'aquell pessebre 

fos qui els venia a salvar 

tot i que no ho entenien 

al noi varen adorar. 

També nosaltres avui 

volem els fets recordar 

agraint-li al nostre Déu 

que ens vingués a rescatar. 

Aquest és el poema que la Maria C ens va llegir el culte de Nadal d’aquest any 
2012. Gràcies per compartir amb nosaltres aquest  do que el Senyor t’ha regalat. 

Ajudar a l’altre és com obrir una font de 
favor. 
Dll. 112,5; Dm. Pr 11,27; Dc. Pr 12,2 Dj. 

Pr 13,15-16; Dv Pr 31,30;   

El proper dijous dia  3-1, no es realitzaran les activitats habituals: Suport escolar i 
classes de conversa, reunió de senyores, i culte de pregària. 

AGENDA  

LECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUES    

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. 
12-1-13 Rebost/Concert Coral Al·leluia a Terol 
18-1-13 Conversem amb Josep Araguas. 
26-1-13 Assemblea d’església. 18h 

DIACONIA BONA LLAVOR  

LA PREGUNTA DE L’ED 

Continuem necessitant de la vostra col·laboració i  recolzament per continuar realitzant 
aquests servei. Gràcies per les vostres pregàries i la vostra col·laboració.   
Propera distribució  dia 12-1-13 

LLIBRERIA 
Al final del Temple, tens llibres, bíblies, 
música cristiana, calendaris...  

MEMÒRIES/INFORMES 
Responsables dels ministeris lliureu els 
informes anuals  a la Myriam o els 
envieu per mail. Gràcies 

El passat dimecres 26 la germana Lila 
Mefford, vidua del misioner Joseph 
Meffor, va passar a la presencia del 
Senyor. El culte de comiat es va realitzar 
al divendres a l’església de Xativa. 
Donem gràcies al Senyor per la seva vida 
i fem palés el nostre condol a la seva 
família per aquesta separació temporal. 

OFRENA ESPECIAL NADAL 
Enguany l’ofrena especial de Nadal, la 
destinarem a la nova instal·lació elèctrica 
del Temple. Es poden continuar fent 
aportacions fins a finals de gener.  

COMIAT 

RESPOSTA MES DESEMBRE:RESPOSTA MES DESEMBRE:RESPOSTA MES DESEMBRE:RESPOSTA MES DESEMBRE:    
DèboraDèboraDèboraDèbora    

Aquest és el rànquing:Aquest és el rànquing:Aquest és el rànquing:Aquest és el rànquing:    
Família Orengo               26 punts 

Roc Orengo                    24 punts 

Joan Orengo                   22 punts 

Pasqual i Amèlia              18 punts 

Mª Teresa Auferil             18 punts 

Elisabeth Pont                 16 punts 

Us recordem que la intenció del concurs és  
d’animar-vos a investigar i llegir la Bíblia. 
A partir del mes de gener tornarem a tancar la 
recepció de les respostes el dissabte al vespre. 

CANVI DE DOMICILI 
La Magdalena torna a viure a Sabadell, la 
podem trobar a la Residencia Dolça Llar al 
carrer de Gràcia,163. Desitgem que 
aquest nou lloc li doni el estar que 
necessita. 

TROBADES DESL DIJOUS 


