
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   

5 de gener//12 de gener 

Diaca de torn: Amadeu G//Xavier N 

Torn de porta: Joan F//Benjamí G 

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 Marta i  la Rosa, germana i cunyada de la Lydia 
G, per l’Ester Martínez, per la Magdalena. 
 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 aquells germans que passen per moments difícils, (Helena R).  
 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que 
s’han distanciat del Senyor. 
 Perquè totes les activitats que organitzem aquests dies siguin anuncis del missatge del 
Crist i els  cors  de les persones estiguin disposats acollir el missatge de la Bona Nova. 
 Perquè amb coherència puguem estar disposats al servei del Senyor. 
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida i per aquest dies tant 
especials. 
 

 

Diumenge a les 19,45 

Cultes Senyores 

ANIVERSARIS 

6 Magdalena P 

8 Ivan C 

C/Reina Elionor 177 

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

5 de gener de 2014 

Número 1409 

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     

 

Al principi ja existia el Verb,  

i el Verb era amb Déu  

i el Verb era Déu. 

Jn 1,1 



E L MIRACLE MÉS GRAN  Andreu E M 

“El qui és la Paraula de Déu s’ha fet home…” Joan 1:14 

Mateu escriu el seu evangeli pels  jueus i comença amb una genealogia; 

Marc escriu pels romans i comença amb el ministeri de Juan el Bautista 

per a mostrar que Jesús és l’Home Meravellós i Fort; Lluc escriu pels grecs 

i comença amb el naixement  de Jesús: el seu evangeli és l’evangeli del 

goig i de la bellesa. Però Joan no comença ni a Natzaret, ni a Betlem, ni 

en el Jordà. Joan comença amb allò que no té principi. L’evangelista 

ignora el temps i l’espai per a entrar en els misteriosos dominis  del que 

és infinit i etern. La seva gran declaració: “El qui és la Paraula de Déu 

s’ha fet home” posa de manifest el miracle més gran de Déu. 

Perquè no va ser la creació del univers amb totes les seves innumerables 

constel·lacions el més gran miracle diví, malgrat que “el cel parla de la 

glòria de Déu i l’estelada anuncia el que han fet les seves mans”; ni ho és 

tampoc el manteniment dels mons, encara que “el poder etern de Déu i la 

seva divinitat s’han fet visibles a la intel·ligència a través de les coses 

creades”; ni ho és tampoc la protecció i la preservació providencial del 

seu poble Israel, a pesar de la seva rebel·lia constant. 

Tampoc fou el major miracle el domini de Crist sobre les tempestes de 

Tiberíades, ni la seva autoritat sobre els dimonis, ni el seu poder sobre les 

malalties i la mort. Ni tan sols la seva pròpia resurrecció, ja que aquesta 

no va ser altra cosa sinó la demostració d'allò que l’hi pertany des de 

sempre i la confirmació de la seva reclamació com el Fill de Déu. 

Però l’encarnació sorprenent, inexplicable, admirable de la segona 

persona de la Trinitat, resumida en les paraules: “el qui és la Paraula de 

Déu s’ha fet home” , és el més gran miracle que els segles han 

contemplat mai. La Paraula que existia des de abans del principi; la 

Paraula que estava amb Déu; la Paraula que era Déu mateix, ¡ es va fer 

home! El que era etern es va ajustar als límits del temps, el que era infinit 

es va endinsar en lo finit; el Creador es va fer criatura. ¡Déu fet home! 

¡Quan abismal e insondable és l’amor de Déu! 

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 gira-sol, brou de carn, o peix. 

El proper 9 de gener es reiniciaran les classes de suport. Interessats en col·laborar ho 
dieu a l'Àngela o la M Antònia. Propera distribució 4-1-14 

4-1 Rebost 

8-1Seminari: “Otra teologia és 

possible?”EBB Redemptor 

11-1-14 Concert Coral, EE Poble 

Nou,18,30h 

18-1-14  Rebost/Pregària per la unitat dels 

cristians. 

1-2 Culte d’acció de gràcies d’any Nou 

8-2 Assemblea d’Església 

LA PREGUNTA DE L’ED 

BUSQUEM: 
UNA PARAULA HEBREA I EL LLOC ON ES 

TROBA 
Pista 1 Hi ha un llibre de la Bíblia que en 
parla molt, en el llibre no hi surt el nom 
de Déu. 

Rànquing: 
Joan 22 
Roc 22 

Família Orengo 20 
Elisabet P 18 

Pascual i Amelia 16 
Paco R 16 

PER PREPARAR LA CLASSE DEL DIA 12-1 
Tema 14: Un regne esquinçat a Dos 
Textos: 1 Re, 12,16 

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. 

Vivim en l’era de la informàtica, es a dir de la informació. No hi ha informació 
més important que la que e del nostre Pare celestial. 

Dll Sl 119,130; Dm Pr 12,1 Dc Ecl 2,26; Dj Os 4,6;  
Dv Cl 1,9-10; Ds 1Tm 4,13 

FORMACIÓ 
CET, Seminari amb el professor Juan 
Jose Tamayo, “Otra Teologia es 
possible? Si, però con conciencia 
crítica” Dia: 8-1-14; Hora:10 a13,30 
Lloc EEB Redemptor Moratin 105. 
Incripcions: info@cet-online. 

TROBADES 
Dissabte 18 de gener  a les 18h a l’Església de 
Crist del carrer del sol, Pregària per la Unitat 
dels Cristians “Junts som cridats a ser sants”. 
Organitzat pel moviment ecumènic de SBD. 
Dissabte 1 de febrer Temps de lloança i 
agraïment a Déu en unitat i fraternitat a les 
18h a EE Cecmavi (Maria Victoria 11 BCN) 
organitzat pel CEC, IBEC, AMEC, COMEC I AEE. 


