
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  

Lloc:  Guarderia . 

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   

15 de desembre//22 de desembre 

Diaca de torn: Àngela R//Myriam R 

Torn de porta: Benjamí G//Gregori P 

Bona Llavor 

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; Amadeu G: 619120077 ;  

Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;  

Diaques 

Caldera-Grup de pregària 

Corals 

Telèfon per contactar amb el pastor Melero: 
630113463. 

Atenció pastoral 

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

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 

Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem 

Dimarts a les 17h, classes de conversa 

Dijous a les  5h30’ suport escolar  

Diumenge: Escola Dominical 11h matí 

     Culte d’adoració 18h 

Dijous: Culte de pregària 20h 

A les 6 de la tarda 

Al·leluia:  

L’Estel:   

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  la Mercé R i el seu fill Enric, per la 
Rosa, per l’Artur,  l’Elisabeta, els seus fills i la seva germana,  per en Juan i en 
Pablo fills d’en Paco R,   per la Julia C, per la Teresa Q,  per la Meg, per la Tresa 
Turull (Figueres), per la germana de l’Amèlia, per la Marta i  Rosa, germana i 
cunyada de la Lydia G, per l’Amadeu G. 
 Per l’embaràs de la Sara M i el seu petit. 
 Per les persones que estan a l’atur que el Senyor atengui les seves necessitats i a 
nosaltres ens faci sensibles davant d’aquesta situació.  
 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que 
s’han distanciat del Senyor. 
 Perquè el Senyor animi, motivi i il·lusioni el cor de tots  i totes i sàpiguen escoltar 
la seva veu.  
Per l’Escola Dominical, per la Coral Al·leluia i els concerts, per la nova Coral-
jove, pels ministeris de Bona Llavor. Perquè amb coherència puguem  estar 
disposats al servei  del Crist.   
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida. 

Diumenge a les 19,45 

Cultes Senyores 

C/Reina Elionor 177 

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

15 de desembre de 2013 

Número 1406 

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! 

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

Sl 71,21 



Els drets humans 

El dia 10 de desembre, com cada any , a tot el món, hem recordat aquell 

10 de desembre de 1948, quan l'Assemblea General de les Nacions 

Unides reunida a Paris va aprovar i proclamar la Declaració Universal dels 

Drets Humans.  

Des de llavors, persones de tot el món s’uneixen per commemorar la seva 

existència. Un conjunt de lleis internacionals que vetllen pel compliment 

dels drets de totes les persones com éssers humans. 

Els drets humans és defineixen generalment com aquelles llibertats, 

facultats, institucions o reivindicacions bàsiques que corresponen a tota 

persona pel fet de la seva condició humana, per tal de garantir-li una vida 

digna. Aquest drets es posseeixen independentment de quina sigui la 

situació legal o jurídica del país o regió en el que habita i altres factors o 

qualsevol altra circumstància de la persona.  

Moguts pels horrors de la Segona Guerra mundial, en què milions de 

persones van patir crueltats injustificables, tots els països van prendre la 

decisió d'elaborar un codi moral, ètic i sobretot jurídic que emparés el que 

des de la Revolució Francesa es reconeixia com els drets inalienables de 

l’home. Des de la signatura de la Declaració, s’ha anat ampliant la 

legislació de drets humans per abastar normes concretes relatives a la 

dona, la infància, les persones amb discapacitat, les minories, els 

treballadors immigrants i altres grups vulnerables, que ara són titulars de 

drets que els protegeixen de practiques discriminatòries freqüents des de 

feia molt de temps en moltes societats. Malgrat els esforços, els sacrificis, 

les lluites de molts homes i dones per dotar de dignitat a totes les persones 

avui estem encara lluny d’aconseguir-ho.  

Però nosaltres conscients de que un altre món és possible continuem 

anunciat a tort i adret el missatge del Crist com a bona noticia i veritable 

alternativa per un món absolutament desorientat. Proclamen que 

l'experiència de l’amor de Déu a les nostres vides fa renéixer l’esser humà, 

li dona dignitat, el transforma, modifica la seva vida i el seu pensament 

sobre un nou néixer en l’amor, i podem fen nostres aquelles paraules 

“Estimaràs al Senyor, el teu Déu, amb tot el cor i el proïsme com a tu 
mateix.” En això tenim la nostra esperança!!! 

M.A 

AGENDA  

DIACONIA BONA LLAVOR  

LECTURES BIBLIQUES 

Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i  recolzament per seguir realitzant 

aquests servei. Necessitem: tonyina, formatgets, oli de girasol, brou de carn, o peix. 

I també necessitem joguines i llibres en bon estat per repartir a les famílies del rebost al 
proper dia 21 de desembre. http://www.radiosabadell.fm/Noticies/Sabadell-recull-prop-de-86-

tones-d-aliments-durant-el-Gran-Recapte-i-duplica-la-xifra-fixada-com-a-objectiu  

I el suport? Acabant el primer trimestre, amb la il·lusió i la energia que ens dona el 

Senyor i agraïts per poder realitzar aquesta tasca. Interessats en col·laborar en aquest 

servei poseu-vos en contacte amb l'Àngela o la M A. Pregueu pels infants i les seves 

famílies. 

21-12 Rebost i Aperitiu 

25-12 Culte de Nadal 11h 

26-12  Tarda per xics i grans, festa ED 19h. 

31-12 Sopar i culte de Cap d’any 

1-1-13 Concert d’any Nou al Redemptor, 19h 

Ja queda molt poquet pel Nadal, has 

pensat en el detallets per vols fer?. La 

Dorcas ens pot ajudar amb el material 

que té exposat al final del temple.  

CALENDARIS I LLIBRES 

LA PREGUNTA DE L’ED 
MES DE DESEMBRE 

Busquem un personatge i un llibre que 
en parla 

Pista3.– Hi és des de la creació del món 
Pista 2.– La Bíblia en parla molt, en especial 
un llibre. 
Pista 1.–  Actualment hi ha molta gent que 
diu que no existeix. 

Ara si que si... 

PER PREPARAR LA CLASSE DEL DIA 22-12 
Tema 11: De Pastor a Rei 
Text: 1 Sa16,18; 24;31; 2 Sa 6,22; 1Cr 17;  
Sl 59. 

RIE– http://www.resi-rie.org/ 

Les senyores, com cada any per 
aquestes dates, han col·locat la 
caixeta , per recollir fons per la 
Residencia Infantil Emmanuel  que 
tant necessiten. 

Hi ha una frase de Luter que diu: Avui tindré un dia complicat de temps, només 
he pregat una hora. 

Dll: 1 Cro16,11; Dm: 2 Cro 7,14 Dc: Mt 26,41; Dj: Col 4,2; Dv: 1a Te 5,17;  
Ds: Jm  

OFRENA ESPECIAL NADAL 
Enguany l’ofrena especial de Nadal, la 
destinarem a les obres del temple i més 
concretament per la pintura. 

SALUTACIONS 
Des de Equador ens envia una salutació el 
germà José Antonio Melo Rojas i ens 
demana que preguem per ell i la seva 
família 
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