
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

10 de febrer//17 de febrer10 de febrer//17 de febrer10 de febrer//17 de febrer10 de febrer//17 de febrer    
Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn: torn: torn: torn: Myriam R// 

Torn de porta: 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 

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, 
no té les guardis només per a tu. 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 

A les 6 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 Tomàs pare del Gabi, pel net de la Conxa, per Mª Elvira, per la 
Vicenta, pel Tomàs germà de l’Amadeu, Josep O. 
∗ Per les persones que estan a l’atur que el Senyor atengui les seves necessitats 
i ens faci sensibles davant d’aquesta situació. 
∗ Per les persones grans,  pels nois i noies, i per totes les famílies de la nostra 
comunitat. 
∗ Pel pastor, pels diaques, pels responsables dels ministeris i per cada un dels 
membres. Que units en el Senyor puguem desenvolupar les tasques que té 
preparades pel 2013. 
∗ Per la Residència infantil Emmanuel. http://www.resi-rie.org/  
∗ Per les noves oportunitats que ens oferirà aquest nou any de compartir 
l’amor de Déu. 

ANIVERSARISANIVERSARISANIVERSARISANIVERSARIS    
10 Concha, 12 Albert M,14 Max C, 10 Concha, 12 Albert M,14 Max C, 10 Concha, 12 Albert M,14 Max C, 10 Concha, 12 Albert M,14 Max C, 

15 Manel P C, 16 Pilar A15 Manel P C, 16 Pilar A15 Manel P C, 16 Pilar A15 Manel P C, 16 Pilar 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! 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

Benvingut! 

 10 de febrer de 2013 
Número 1362 

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A     
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DE L’ÈXIT AL FRACÀS NOMÉS HI HA UN PAS. DE L’ÈXIT AL FRACÀS NOMÉS HI HA UN PAS. DE L’ÈXIT AL FRACÀS NOMÉS HI HA UN PAS. DE L’ÈXIT AL FRACÀS NOMÉS HI HA UN PAS.     
Ramon Carbonell 

Com un arbre entre recs d’aigua 

Feliç l’home que no es deixa portar pel consell dels dolents, ni posa el peu en el camí dels 

pecadors, ni s’asseu en companyia dels burletes;  ans es complau en la llei del Senyor i la medita 

de nit i de dia. 

Serà com un arbre arrelat entre recs d’aigua, que dóna fruit quan n’és el temps i el seu fullatge 

mai no s'emmusteeix: tot el que emprengui anirà per bé. 

 No pas així els dolents, no pas així; seran com la palla que el vent dispersa.  Els dolents no podran 

reeixir en el judici, ni els pecadors en la congregació dels justos, 

perquè el Senyor vetlla el camí dels justos, però el dels impius duu a la perdició. 

El salm delimita clarament les conseqüències de tenir o no tenir a Déu en 

compte per la vida diària 

Dues classes de vida, diametralment oposades, se'ns presenten en aquest 

salm, una és plena, l’altre buida; una és permanent, l’altre fugaç; l’una 

amb fruit abundant, l’altre sense resultats; l’una recta, l’altre tortuosa; una 

beneïda, l’altre maleïda. 

Quina és la diferencia entre aquestes dues classes de vida, que les marca 

d’una forma tan radical i definitiva? Es que es tracta d’essers diferents? !

No¡ són tots persones semblants. Quin és el secret que porta una vida al 

veritable èxit i a l’altre al més absolut dels fracassos? 

El que distingeix aquestes dues maneres de viure és la seva actitud envers 

Déu. El “benaventurat” orienta la seva vida seguint els dictàmens del 

Senyor, i per tant fa cas sempre de la Paraula de Déu. Aquest assumpte és 

de tal importància per ell, que l’escriptura ocupa la seva ment 

contínuament. Això em porta a pensar: en que s’ocupa la meva? 

L’experiència de reflexionar en el que Déu diu a la seva Paraula resulta 

tant grata, que fa que el creient estimi els manaments del nostre pare i els 

faci seus, de tot cor les lletres del verset 97 del Salm 119 “Quant estimo jo 

la teva llei, Tot el dia és la meva meditació”.. . . 

Quanta necessitat  tinc jo de substituir molts dels meus pensaments 

negatius, per uns altres de positius basats en el sublim contingut de la 

Paraula de Déu?. 

Llegim Filipencs 4:8 i fem-nos la pregunta: on podrem  trobar la matèria 

prima per fer nostres totes aquestes coses, sinó és a la Bíblia?   

Posem-nos- hi? 

AGENDA  

LECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUES    

16161616----2 2 2 2 Taller breve BCN; La misión del pueblo 

 de Dios según Mateo per Ignacio Simal. 

 Església de Tallers a les 10h  

17171717----2 2 2 2  ED. Conferència “Els papers secrets 

 de la comunitat per Carles Raurell”// 

 Culte de la tarda amb la  pa r t i c i p a c i ó 

 de l’Amparo Montagut. 

 23232323----2 2 2 2  Rebost/ CET de 10H a13,30h 

1,2 i 3 1,2 i 3 1,2 i 3 1,2 i 3 –3 Recés de Senyores a Comaruga. 

DIACONIA BONA LLAVOR  

LA PREGUNTA DE L’ED 

Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i  recolzament per continuar realitzant 
aquests servei. Aquest temps setmanal que tens és just el que ens fa falta. Necessitem: 
briks de caldo, pollastre o peix, xocolata en pols per la llet, formatgets, formatge,oli de 
girasol i tonyina. Gràcies per les vostres pregàries i la vostra col·laboració. Prop distribució  
dia: 23-2  

FORMACIÓ 
El 16161616 Taller Breu. La Misió del poble de La Misió del poble de La Misió del poble de La Misió del poble de 
Déu segons Mateu:Déu segons Mateu:Déu segons Mateu:Déu segons Mateu: En una societat 
secularitzada que passa una greu crisi 
global; quina és la missió del poble de 
Déu? 
El 17171717  EDEDEDED tindrem la Conferència que en  
Carles Raurell ens està preparant i que 
porta per títol: Els papers secrets de la Els papers secrets de la Els papers secrets de la Els papers secrets de la 
comunitatcomunitatcomunitatcomunitat––––    Documents franquistes i no Documents franquistes i no Documents franquistes i no Documents franquistes i no 
franquistesfranquistesfranquistesfranquistes. Una mirada reflexiva al passat 
proper de la nostra pròpia història. 
El 23232323 CET. Treballarem la Segona Carta de 
Timoteu: L'encàrrec de Pau. Tot un repte 
sobre l’Evangelització 

Els propòsits, els programes les empreses, les fites, els objectius..., sense comptar amb 
Déu només són aventures. 

Dll. Pr 3,6; Dm. Pr 15,22;Dc. Pr 16,9; Dj. Pr 21,5; Dv Is 32,8 ;  
Ds. Sl 37,5.  

RESPOSTA MES DE GENERRESPOSTA MES DE GENERRESPOSTA MES DE GENERRESPOSTA MES DE GENER    

L’home que buscàvem era Josies L’home que buscàvem era Josies L’home que buscàvem era Josies L’home que buscàvem era Josies     

PEL MES DE FEBRERPEL MES DE FEBRERPEL MES DE FEBRERPEL MES DE FEBRER    

Busquem un indretBusquem un indretBusquem un indretBusquem un indret    

PISTA 1PISTA 1PISTA 1PISTA 1: L’apòstol Pau hi va passar tres 

mesos. 

Participar és bo i saludable. Investigar 

la Paraula ens aporta saviesa i 

coneixement. És un bon remei per 

millorar l’astènia espiritual.  

CANVI DE RESIDÈNCIACANVI DE RESIDÈNCIACANVI DE RESIDÈNCIACANVI DE RESIDÈNCIA    

La Magdalena ja ha tornat a la 

Residència de Vacarisses. 

La mare de la Rosa M també ha 

canviat de residència. 

Desitgem que l’estada en aquest nou 

lloc els hi doni el ben estar que 

necessiten. 


