Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Oscar, Mercè R,

Artur i
Montserrat (pares de l’Artur), Alina (filla de l’Elisabeta), Dani A, Raimon R.
∗ Per les persones grans de la comunitat.
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗ Per les famílies que passen temps difícils.
∗Per les famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de consol.
∗ Pel pastor, pels diaques, pels responsables dels ministeris i per cada un
dels membres. Que units en el Senyor puguem desenvolupar les tasques que Ell
té preparades per nosaltres per l’any 2011.
∗ Per les oportunitats que ens oferirà el nou any de compartir l’amor del
nostre Déu.

Cultes

Número 1255

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

Benvingut!
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!

Senyores

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

Dijous a 2/4 de 7 de la tarda.

Beneficiència

-Repartim roba i aliments
- Esmorzem
-Classes de català per adults amb guarderia.
- Fem deures (per nens/es de primària)

Caldera
Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

Atenció pastoral

Corals
Al·leluia: Diumenge a les 8 del vespre
L’Estel: Diumenge 2/4 1 del migdia

Diaques

16 de gener de 2011

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

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

Francesc A, 609475704;Amadeu G, 620603042; Xavier N, 650439796;
Marta P, 687718941; Myriam R,676233434;

16 de gener 2011

Diaca de torn: Myriam R/Paco A
Torn de porta: Benjami G/ Joan F
Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!

PERÒ,
confiant en la seva promesa,
esperem un cel nou i una terra
nova, on habiti la justícia. 2 Pere 3,13
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

ANIVERSARI DEL NAIXEMENT
D’EN
MARTIN LUTHER KING JR.
RESPOSTA MES DE
Desembre:
(15-1-1929)
ZACARIES
I ELISABET
Font Aliança Baptista Mundial.

Els baptistes de tot el món estan sent animats a celebrar el 15 de gener
l'aniversari del naixement de Martin Luther King, Jr hi ha honorar el seu llegat
profètic.
El 1993 el Concili General de l'Aliança Baptista Mundial (ABM), reunit a
Harare, Zimbabwe, va aprovar una resolució que cridava als baptistes del
món a celebrar l'aniversari hi ha renovar el compromís no violent per la
recerca de la justícia i la pau . En el 1999, la Comissió Especial de Baptistes
contra el racisme i els conflictes ètnics, va promoure una Cimera
Internacional a la històrica Església Ebenezer, a Atlanta, Giorgia, església
d'on Luther King procedia i va ser ordenat al ministeri cristià.
King és considerat com el més influent líder cristià del món contemporani.
Dirigent dels drets civils i teòleg, ell mateix es considerava com un pastor
cristià baptista tractant de salvar l'ànima de la seva nació. Però el seu llegat i
influència van anar molt més lluny dels Estats Units i de la seva església
local, i va quedar clarament demostrat quan li fou atorgat el Premi Nobel de la
Pau (1964).
La seva vida i influència no poden limitar-se a termes de raça, nacionalitat o
fe. Van ser apropiats per moltes persones en diferents llocs del món, inspirant
altres minories i grups discriminats que van aplicar els principis de
desobediència civil i resistència no violenta al seu propi context. En paraules
del teòleg afroamericà James Cone, King pertany al món, particularment "al
món dels pobres i desheretats". La vida i pensament de Martin Luther King Jr
continuen sent rellevants per a tots els cristians que tracten de fer un món
més just on les persones no siguin discriminades i no hi hagin diferencies
socials.
King cridava a la pobresa com una cosa que no tenia justificació en la nostra
era, comparant el seu impacte moral a la crueltat del canibalisme. Ell no
només va parlar contra el racisme, el també va reclamar per la immediata
abolició de la pobresa. Va parlar de la necessitat d'una "divina insatisfacció"
contràriament als "tràgics murs que separen els rics dels pobres".
Fonamentat en les seves creences bíbliques, basava la seva esperança en la
culminació d'aquest drama.
Inspirats pel testimoni de l'Evangeli de Jesucrist de Martin Luther King Jr,
l'Aliança Baptista Mundial encoratja als seus membres al voltant del món a
renovar la seva determinació de continuar treballant sense descans per la
pau i la justícia, contribuint a la formació d'un món més humà .

REBOST
Continuem amb el treball quinzenal del rebost. Pel bon funcionament i servei, ja sabeu que
les mans de tots son necessàries i les vostres pregàries també.
Propera distribució d’aliments, classes de català i suport per estudiants d’ensenyament
obligatoris: 22 de gener.

AGENDA

PREGUNTA ED

REUNIÓ D’ESGLÉSIA

CONCERT

Mes de gener: BUSQUEM UN PAÍS
19-1 Reunió Comissió obres a les 21h
Pista 2: Déu el va utilitzar sovint per castigar
22-1 Rebost/Assaig músics
Israel pels seus pecats.
23-1 Concert al Redemptor. 12h
Pista 1: Gran nació pagana de l'Antic
29-1 Reunió d'església. 18h.
31-1 ED. Conferència Com gestionem el Testament, situada al nord d'Israel".
amb família.
nostre temps?. Francisco Melero.
Ànims, que gairebé ja el tenim!!
Dissabte 29 a les 18h tenim la reunió
d’Església anual. És el lloc on farem balanç
de la tasca realitzada i on tractarem el
treball anual que el Senyor té previst per la
nostra comunitat. Escollirem les persones
que Déu capacitarà per desenvolupar els
diferents ministeris i on decidirem com
gestionarem la nostra economia. També
podrem parlar de les inquietuds i neguits
que tenim en el nostre cor en el servei al
Senyor i a la seva comunitat.
TOTS SOM NECESSARIS I NINGÚ OCUPA
EL TEU LLOC.
Responsables, els informes. Gràcies.

Concert per violi i piano
Església Baptista del Redemptor,Moratin 105
Dia 23 de gener a les 12 h.
Interprets: Elisabeth Bataller i Cortés i
Anna Cortés i Casanovas

VII Fòrum Social
Dissabte 22 de gener de 10 a 14 h
Esglesia Evangélica del carrer Santapau,102
BCN
Inscripcions a diaconia@consellevangelic.cat o al
93 424 10 10 (Samuel Aran)

Comiats

A principis de setmana el nostre germà Valeri
L, ha passat a la presencia del Senyor. I també
HOSPITALITZACIÓ
el dissabte al mati varem acomiadar a l’Emma,
En Raimon R continua a l’Hospital del Parc
filla del Salvador Salvadó. Fem palès el nostre
Tauli, va evolucionant positivament. En
condol a les famílies per aquesta separació
Ruben us informarà: 636 536816. Preguem
temporal, tot confiant en la gràcia del Senyor
per ell i la seva família.
per superar la pèrdua.

