Pregària
∗Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Àngela, Artur, Rosa, Oscar,

Nicolas, Ramon L , Mercè R, Raquel R , Núria Elies, Ivan N.
∗Per L’Ada i el seu petit que té moltes ganes de néixer.
∗Per les persones més grans de la comunitat.
∗Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗Per les esglésies de SBD.
∗Per les persones que pateixen a causa de conflictes ,de la guerra i
especialment per les persones de Chile i Haití.
∗Per les escoles El buen Pastor de Malabo i Talita cum de Evinagong a
Guinea i els missioners que hi estan treballant.

Cultes

15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia.

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell
tel. 937103540

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!
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Senyores

Diumenge a les 8 del vespre.
Diumenge 2/4 de 1 del migdia.

Grup de pregària

Benvingut!

perquè siguem lliures.

Corals

Caldera

Número 1211

Crist ens ha alliberat

Diumenge: Escola Dominical 11h del mati.
Culte de predicació a les 6 de la tarda.
Dijous: Culte de pregària a les 8 del vespre.

Al·leluia:
L’Estel:

7de març de 2010

Dijous a 2/4 de 7de la tarda

Beneficiència

-Repartim roba i aliments
-Classes de català i cuina
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del mati.

Diaques 2n dimarts de cada mes a les 2/4 de 9 de la nit.
Francesc Asenjo,609475704; Amadeu Garcia,620603042; Xavier Nouvilas, 650439796;
Marta Puig,687718941; Myriam Rodriguez,676233434;

7 de març// 14 de març
Diaca de torn:
Myriam R//Marta P
Torn de porta:
Manel P//Gregori P

Aniversaris
8 Teodora Saavedra
11 Daniel A
12 Amadeu G
13 Mercè R

Si teniu noticies, comentaris, o coses que us semblin que poden ser interessants per
compartir ens ho feu arribar al mail del fulletó: fulleto@1eebs.com

Mantingueu-vos, doncs, ferms i
no us deixeu lligar altra vegada
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

TINC UN SOMNI.
Recull de fragments del discurs "I have a dream" de Martin Luther King .

Washington D.C. el 28 d'agost del 1963

La nostra vida encara està tristament impedida per les cadenes de la
discriminació.
Avui hem vingut a cobrar un xec. Un pagaré que era garantia dels drets
inalienables de la vida, llibertat i recerca de la felicitat però
malauradament ens han donat un xec fals retornat amb la inscripció
"sense fons".
Però nosaltres ens neguem a creure que el banc de la justícia hagi fet
fallida. Ens neguem a creure que no hi hagi fons en les grans caixes
fortes de les oportunitats d'aquesta nació.
Ara és l'hora d'obrir les portes de les oportunitats a tots els fills de Déu.
Hem de conduir sempre més la nostra lluita pel nivell elevat de la
dignitat i la disciplina.
I mentre caminem hem de prendre el compromís d’anar al capdavant.
No podem retrocedir. "Quan estareu satisfets?". No podrem estar mai
satisfets fins que la justícia no baixi rodant com les aigües i l'equanimitat
com un corrent poderós.
A vosaltres us dic, amics meus, que malgrat les dificultats i frustracions
d'aquest moment, jo encara tinc un somni.
Tinc el somni que un dia aquesta nació s’alçarà i experimentarà el
veritable significat del seu credo: “Creiem que tots els homes són creats
iguals.”
Tinc el somni que un dia, fins i tot l'estat de Mississipí, un estat desert i
recremat per l'escalfor de la injustícia i l'opressió, es transformarà en un
oasi de llibertat i justícia.
Tinc el somni que els meus fills un dia viuran en una nació en que no
seran jutjats pel color sinó per la naturalesa del seu caràcter. Tinc un
somni avui. Tinc el somni que un dia cada vall serà enlairada, cada turó
i cada muntanya seran aplanats, els llocs escarpats seran allisats i els
llocs tortuosos seran adreçats, i es manifestarà la glòria del Senyor, i
tota carn ho podrà veure.
Aquesta és la nostra esperança. Amb aquesta fe serem capaços de

treballar junts, de pregar junts, de lluitar junts, d’anar junts,de defensar
junts la llibertat, sabent que un dia serem lliures.
Aquest serà el dia en què tots els fills de Déu podran cantar, amb un sentit
nou.

Aquest discurs tot i que s'adreçava a les reivindicacions de les persones de
color en aquell moment molt discriminades, avui encara ens commou i ens
fa reflexionar,quantes coses tenim en comú! El temps passa, i seguim
somniant encara!
REBOST
Continuem treballant en el servei del rebost quinzenalment.
La teva col·laboració i participació continua essent necessària per realitzar les
diferents les tasques: de distribució i /o emplenar el rebost amb aliments, oli,
arròs,llegums, tonyina. Et recordem que pots canviar paquets de llet.
Proper dia de distribució:13-3-10

CONDOL
El passat dijous varem acomiadar a en Josep V, pare del nostre germà Joan V.
Fem palès el nostre condol a tota la seva família, per aquesta separació, sabent
que el Senyor els donarà el seu consol i pau en aquests moments de tristor.

REUNIÓ DE MÚSICS
AGENDA

Desprès del culte de la tarda breu reunió
de músics i directors de cant a la
guarderia

13-3 Rebost
20-3 Trobada esportiva per nens i LA PREGUNTA DE L’ED
nenes de 6 a 12 anys Valldoreix
REPOSTA MES DE FEBRER
21-3- Culte especial, amb Antoni
Ciutat misteriosa: SUSA
PERSONATGE
BÍLBIC
Cruz 18h
1a PISTA: Dona que es va caracteritzar per
27-3 Rebost
la seva gran fe.
RANKING TAULELL D’ANUNCIS
ATENCIÓ PASTORAL
Les persones que desitgin mantenir una entrevista amb el pastor Melero, truqueu al
630113463 per poder concretar dia i hora.

