Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Mercè R, Alina (filla de

l’Elisabeta), Dani A, Raimon R, pel pare de la Miriam V, pel pare de l’Artur.
∗ Per les persones grans de la comunitat.
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗ Per les famílies que passen temps difícils.
∗ Pels germans i germanes que han decidit servir al Senyor en els ministeris
d’aquesta comunitat.
∗ Per les persones que pateixen per causa de conflictes: violència,forces de la
natura...
∗ Per les oportunitats diàries per compartir l’amor de Déu.

Cultes

Número 1259

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

13 de febrer 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; Myriam R,676233434; Amadeu G, 620603042;
Àngela R. 646211050; Xavier N, 650439796;

13 de febrer//20 de febrer

Diaca de torn: Myriam R//Àngela R
Torn de porta: Rubén R//Benjamín G

ANIVERSARIS
15 Manel P C
12 Pilar A

Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!

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

u2
ate

0
5,4

L’ERADICACIÓ DE LA POBRESA DES D'UNA PERSPECTIVA
RESPOSTA MES DE Desembre:
PROTESTANT
(1a part)
ZACARIES I ELISABET

L’escrit d’avui és la primera part d’una reflexió feta per en Jose Luís Suarez
l’octubre del 2009 i que fou publicada per diaconia catalana (CE) per
reflexionar en el dia internacional per l’Eradicació de la pobresa d’aquell
any.
I. Reflexió teològica sobre el tema
Avui més que mai els seguidors de Jesús ens trobem davant un gran repte la
pobresa. Sabem que moren al dia milers de persones - majoritàriament
infants per causa de la pobresa i la fam, a causa de la manca de recursos
econòmics mínims. Avui en dia moren més persones a causa de la pobresa i
manca de recursos econòmics, que a causa de les guerres més ferotges,
tragèdies naturals i de tot tipus de plagues.
El missatge de l'evangeli, així com les nostres diferents tradicions eclesials,
ens ensenyen a no ser condescendents amb els poders d'aquest món i a no
defugir les nostres responsabilitats i refugiar-nos en expressions individuals
de la fe. L'església ha d'aixecar la seva veu profètica per tal que es produeixin
canvis per el bé de tothom en totes les parts del món. La nostra missió de
compartir la bones noves inclou transformar la vida del nostre entorn, i
atendre les necessitats de tots els éssers humans, especialment als més
desfavorits.
Aquesta realitat és la que ha de portar a examinar amb urgència la nostra fe
bíblica. En fer-ho potser descobrirem les nostres incoherències, perquè volem
seguir Jesús, però no pagar el preu d'aquest seguiment. Jesús ens convida a
prendre com a referència tal com ell va definir la seva missió en el món amb
les paraules tan conegudes "L'Esperit del Senyor reposa sobre meu. Perquè
m'ha ungit per anunciar l'evangeli als pobres. M'ha enviat per proclamar
llibertat als captius. I la recuperació de la vista als cecs. Per posar en llibertat
els oprimits. Per proclamar l'any de gràcia del Senyor ".
Es tracta d'una missió dirigida molt especialment cap a aquells segments de
la societat oblidats: els pobres, els captius, els cecs, els oprimits i, encara que
considero que la llista no és exhaustiva, sí que és significativa. Avui potser
podríem afegir les minories ètniques, els refugiats, els exiliats, els
emigrants ...
Què significa tot això per a la nostra acció en el món i la nostra
responsabilitat aquí i ara? Respondre a aquesta pregunta és fonamental per
poder contribuir amb un granet de sorra a l’eradicació de la pobresa.

REBOST

Continuem amb el treball d’ajut,assistència i acompanyament que realitzem quinzenal
des del rebost. Necessitem llaunes de tonyina.( packs de 3).
Pel bon funcionament i qualitat en el servei, ja sabeu que les mans de tots/es son
necessàries i les vostres pregàries també.
Propera distribució d’aliments, classes de català i suport per estudiants d’ensenyament
obligatoris: 19-2

AGENDA
19-2 Rebost/Trobada de pregària a les
19h a l’Esglesia de Sant Pau, Aragó
51/Escola de pares i mares, Castellarnau
20-2 Culte especial amb la participació
d’en Francisco Cegarra Director CERMA–
SBD
27-2 Nèixer de Nou 10h20 Canal 33

ESCOLA DE PARES

PREGUNTA ED
Pel mes de febrer, concurs a nivell expert:
BUSQUEM UNA PARAULA
PISTA 2:Aquesta paraula, normalment,
s'utilitza amb la seva traducció al darrera"
PISTA 1: Paraula aramea usada al Nou
Testament, sense traduir.
Us recordem que podeu participar tots/es
els alumnes de l’ED individualment o en
família.

TROBADA DE PREGÀRIA
El 19 de febrer, a les 19h a l’Església de Sant
Pau (Aragò,51BCN) Trobada de pregària en
favor dels països del nord f’Àfrica en
conflicte. Sense descuidar la pregària en
favor d’altres països, altres conflictes o altres
situacions difícils, en aquesta ocasió es
prioritzarà aquesta part del món. Donen
suport diverses entitats evangèliques a
Catalunya (Movimiento CREMAS,Consell
Evangèlic de Catalunya, Federación de
CONGRÉS D’ADORACIÓ Iglesias Evangélicas Independientes de
España (FIEIDE), Alianza Evangélica
Ves reservant aquestes dates:25 i 26 de maig
Española, Misión PMI y la Confraternidad de
a Terrassa.
Ministros del Evangelio de Cataluña).

