
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

20 de febrer//27 de febrer 

Diaca de torn: Àngela R//Paco A 

Torn de porta: Benjamín G//Joan F 

Beneficiència 

-Repartim roba i aliments 
- Esmorzem 

-Classes de català per adults amb guarderia.  
-  Fem deures (per nens/es de primària) 

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Mercè R, Alina (filla de 
l’Elisabeta), Raimon R, pel pare de la Miriam V, Artur (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... Especialment els països del nord d’Africa. 
∗ Per les oportunitats diàries per compartir l’amor de Déu. 

Diaques 

Francesc A, 609475704; Myriam R,676233434; Amadeu G, 620603042;  
Àngela R. 646211050; Xavier N, 650439796;  

Caldera  
Grup de pregària 

Corals 

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

Senyores 

Dijous a 2/4 de 7 de la tarda.   

Telèfon per contactar amb el pastor Melero: 
630113463. 

Atenció pastoral 

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

Cultes 

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

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

Estimaràs el teu 
proïsme com  

a tu mateix. 

Mateu 22,39 



 RESPOSTA MES DE Desembre:  
ZACARIES I ELISABET 

 

L’ERADICACIÓ DE LA POBRESA  

DES D’UNA PERSPECTIVA PROTESTANT (2a part) 

Què significa tot això per a la nostra acció en el món i la nostra responsabilitat 
aquí i ara? 
És amb aquesta finalitat que tres comentaris sobre "economia i seguidors de 
Jesús" poden servir de reflexió. 
1. Déu l'economista suprem, que ens ha fet a la seva semblança, ens 

convida a ser majordoms responsables de tots els béns que ens ha donat 
per a la humanitat, per la qual cosa com a seguidors de Jesús som 
d'alguna manera economistes i majordoms de la creació.  
Tot creient encara que sense formació científica a d'insistir en que 
l'economia ha de, primerament, donar els mitjans necessaris per a 
sostenir la vida i el benestar de la comunitat humana.  
2. L'economia des d'una perspectiva bíblica té a veure amb la planificació 
i el subministrament d’allò  que la comunitat humana necessita per viure, 
per a això és necessària l'organització i la relació entre tots els seus 
habitants.  
Té a veure també amb les ideologies i les creences que fonamenten 
aquestes pràctiques. I tenen a veure amb el concepte de Déu que tenim 
que justifica aquestes teories i les seves pràctiques.  
3. El relat del judici final que trobem en l'Evangeli de Mateu 25: 31-46,  
pot servir de reflexió personal Com podem contribuir a la llum d'aquest  
relat a l'eradicació de la pobresa al món?  
II. Propostes  
• Necessitat d'un suport concret als pobres, els desocupats, els marginats 
i altres grups vulnerables de la nostra societat.  
• Mesures de protecció del medi ambient.  
• Transparència i responsabilitat per part dels governs.  
• Una participació activa i efectiva en la societat civil.  
• Suport a totes les iniciatives econòmiques i culturals que permetin 
l’apropament i el diàleg entre religions, cultures pobles i individus.  
• Intensificar esforços d'assistència d'ajuda humanitària i de la defensa de 
les mesures socials.  
• Sensibilitzar l'opinió pública sobre la prioritat de la protecció del medi 
ambient per tal de donar suport comunitats viables i duradores.  
• Actituds profètiques que puguin persuadir els responsables de prendre 
decisions en el món  de la política econòmica mundial, per tal que posin 

J.L. Suarez

AGENDA 
27-2 Nèixer de Nou 10h20 Canal 33 
5-3 Rebost /Manteniment 
3-3 Inauguració Seminari Drets humans 
19h Casal Pere Quart. 
8-3 Reunió de diaques 
12-3 CET 
19-3 Rebost 
20-3 Culte especial amb la Coral del 
Redemptor. 
25,26-3 Congrés d’adoració 

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: 5-3-11 

REBOST 

Pel mes de febrer, concurs a nivell expert: 
BUSQUEM UNA PARAULA  

PISTA 3:Jesus la utilitzava molt, així com 
també els primers cristians. 
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. 

PREGUNTA ED 

CONGRÉS D’ADORACIÓ 
Aquesta trobada és realitzarà a l’Església Unida 
de Terrassa i està organitzada per la UEBC. 
25-3 Camins de pregària i adoració a les 21h 
26-3 Un  culte d’alt impacte amb Abiel Mir i Pau 
Llorens a les 10’30 fins al migdia 
20h Concert Evangelistic Abiel Mir i Gospel Blau 
a l’església de Castellarnau 

fre a l'explotació i l'exclusió de la majoria de la població del món i a la 
destrucció del planeta.  
• Treballar per crear espais de diàleg local, nacional internacional entre 
les nostres esglésies i entitats socials, amb la finalitat de crear xarxes que 
busquin junts respostes creatives i no violentes a totes les formes de 
pobresa.  

La setmana vinent reflexionarem sobre els compromisos i quines accions 
podem prendre en el nostre dia a dia. 

HEM PARTICIPAT 
12-2 Wow quina nit. L'església de la Bona Nova va 
compartir himnes nous que han adaptat al català. 
Va ser una concert de lloança on hi participà gent 
de totes les edats.   Per acabar varem gaudir d’un 
temps de companyonia amb un petit pica pica. 
16-2 Programar un curs de formació bàsica del 
voluntariat entre les entitats locals. És va celebrar 
la primera reunió en la que es va consensuar el 
primer esquema del curs. 


