
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Secretaria. 

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   

4 de desembre// 11 de desembre 
Diaca de torn: Àngela R//Myriam R 
Torn de porta: Rubèn R//Joan F 

Bona Llavor 

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 

Suport educatiu: Inici 6-10-16  

Diumenge: Escola Dominical 11h 
                  Culte d’adoració 18h  
Dijous:       Culte d’oració. 20h 

Dijous a les 18h 

Al·leluia:  

L’Estel:   

 Pels malalts, malaltes i les seves famílies:  La Mercè R i el seu fill Enric, la Rosa,  l’Artur,  

l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà,  la Raquel, la Rosa cunyada de la Lydia 

G,  la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina,  la Isabel i el José; el Gori i la Feli,  la Mònica, la Teresa 

Q, la Gina, Paco R  i Roser, Miriam S (Lleida), el Mario LL, la Maria (àvia d’en Joan ), Núria M. 

 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.  

 Pel desenvolupament dels ministeris de :  Bona Llavor, l’Escola Dominical, la 

Coral, les senyores, els joves. Pel Creixement de l’església.  

 Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli,  per les persones 

que no poden expressar-se amb llibertat.   

 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra i violència.  

 Per les persones que viuen la destrucció i la pèrdua, on la força de la natura  ha actuat 

produint destrucció i dolor.  

  Per cada nou dia 

Cultes Senyores 

Diumenge 20h 

Francesc A: 609475704; Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;  

Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;  

ANIVERSARIS 

4 Marius LL   

5 Manel P M,Caleb P 

C/Domènech i Montaner, 40  

 08205 Sabadell 

Benvingut! 

4 de desembre 2016 

Número 1561 

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806  

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! 

Déu, doncs, va fer 

els animals 

feréstecs, segons 

cada espècie,  

I els domèstics  

Gn 1,25 

I Déu veié que això era bo. 

segons la seva 
mena, i tots els 

animals que 
s’arrosseguen 

sobre la terra.  



LA TISORETA Antonio Cruz 

Protestante Digital 

És veritat que el món està sotmès al mal i que en ell hi ha moltes coses 

dolentes. No obstant això, si s'obren bé els ulls, encara resulta possible 

detectar coses bones, així com les empremtes de la saviesa divina en cada 

racó del planeta. 

Les tisoretes són insectes dermàpters que deuen el seu nom vulgar als 

antics aparells usats per fer forats a les orelles, per tal de col·locar 

arracades. Els apèndixs en forma de pinça (o marcs) que posseeixen al 

final de l'abdomen recordarien aquests instruments. 

Aquests petits animals han estat víctimes també d'una llegenda urbana 

que afirma que els agrada introduir-se en les orelles de les persones que 

estan adormides, amb la intenció de perforar el timpà. Cosa absurda i 

completament allunyada de la realitat. De fet, són animals inofensius que 

fan servir els cèrcols  més llargs i corbats en els mascles que en les 

femelles per impressionar i espantar els seus enemics, així com per excitar

-se i facilitar la còpula. 

En realitat, les tisoretes són insectes afables i tranquils que s'alimenten de 

pugons i ous de llimac, pel que són beneficiosos per a l'agricultura. 

Posseeixen ales perfectament desenvolupades protegides per èlitres però 

no solen volar mai. 

Les falses llegendes de les quals en són objecte molts insectes i altres 

animals em fa pensar en les històries inventades també contra la bona 

reputació dels cristians al llarg de la història. Des que Neró els va acusar 

d'incendiar Roma, practicar el canibalisme ritual, ser ateus i immorals, fins 

a les persecucions per motius religiosos del nostre temps, milions de 

creients han mort i ho continuen fent. 

Malauradament l'afany “cristianicida” és com un càncer social que es 

reactiva en el temps i l'espai. D'aquí l’encert de les paraules de Jesús: En 

el món tindreu aflicció; però tingueu coratge , jo he vençut el món (Jn. 

16:33). 

ATENCIÓ: AQUEST PROPER DIJOUS ÉS 

FESTIU I NO TINDREM ACTIVITATS. 

LECTURES BÍBLIQUES  

Superem les tempestes amb l’ajut del 
Senyor. 
Dilluns: Dt (Deuteronomi) 31-6 
Dimarts: Js (Josué) 1,9 
Dimecres: Sl (Salms) 31,24 
Dijous: Sl (Salms) 91,10 
Divendres: Is (Isaïes) 41,10 
Dissabte: Fl (Filipencs) 4,13 
No oblidis prendre les vitamines diàries!!! 

 AGENDA  La pregunta de l’ED 

10-12 Rebost 
17-12 Dispositiu Infantil/Concert MARATÓ 
Unida de Terrassa 
18-12 Participació de l’Oriol Soler al culte 
de les 18h . 
24-12 Rebost 
25-12 Culte de Nadal 11h 
26-12 Festa de xics i grans a les 19h 
31-12 Sopar i culte de cap d’any 
1-1 Concert D’any Nou Coral Al·leluia a 
les 19h 

CALENDARIS LLIBRES CD 

Prepara pel nou any  el calendari o 
l’agenda que més adapti a les teves 
necessitats i a les de la teva família. A la 
Bookstore Church la Dorcas et pot ajudar. 

RIE 

Les senyores com cada any per 
aquestes dates han col·locat la caixeta 
per recollir fons per la Residència 
Infantil. 

SOPAR DE CAP D’ANY 

Hi ha petits moments, senzills, plens 
de tendresa i agraïment i un d’aquests 
moments especials son el sopar i culte 
de cap d’any. No hi faltis !!  

Desembre s’ha convertit en el Mes més pidolaire necessitem: pels 
nostres usuaris productes típics d’aquestes dates: torrons, neules...; 
pels infants joguines en bon estat. Volem participar amb el vostre ajut 
en la campanya “UN PALET PER A MALASKA,(Rebost solidàri de 
Cerdanyola), es tracta d’omplir un paler amb arròs, pasta i roba 
d’abric per aquest camp de refugiats prop d’Atenes´, tenim temps 
fins el diumenge 11-12 
Gràcies per la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració. 

TENS UN PARELL D’HORES A LA SETMANA PER COMPARTIR? Parleu amb l'Àngela o La 
M Antònia. Propera distribució: 10-12 

PREGUNTA MES DE DESEMBRE 
BUSQUEM: UN HOME 

Pista 1: Té llibre propi i va tenir 
diverses visions 

RESPOSTA MES DE NOVEMBRE 
El passatge que buscàvem es troba a 
dos llocs de la Bíblia 1Cr 20,6 i a 2Sa 
21, 20-21. 
Animeu-vos a participar, encara que 
no sigui tant fàcil. 

INTERVENCIÓ 

Aquest passat dilluns la nostra 
germana Núr ia  M ha  es ta t 
intervinguda del genoll. Gràcies a Déu 
tot ha anat bé i s'està recuperant. 


