Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Mercé R, la Rosa i l’Artur i la mare

de la Rosa , l’Elisabeta i la seva filla Alina, la Núria P, la Ruth G, Txema germà
de la Maruja, pel fill d’en Paco R, la Maria C.
∗ Per les persones que han perdut la feina i les seves famílies.
∗ Per les persones grans de la comunitat, (Teresa Q, Magdalena...)que el Senyor
els hi doni salut i fortalesa en aquesta etapa de la seva vida. I que nosaltres
puguem aprendre de la seva saviesa.
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat. Per les famílies de l’Església
∗ Per l’escola Dominical: mestres i alumnes.
∗Per la convenció.
∗Pel culte del dia de la Reforma.
∗Per la comissió d’obres.
∗Per la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya.

Cultes

Número 1344

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 matí.
Culte d'adoració 18h
Dijous: Culte de pregària 20h

Caldera

2/4 de 7 de la tarda

Bona Llavor
Repartim roba i aliments
Esmorzem
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí

15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

Corals

Atenció pastoral

Al·leluia: Diumenge a les 20h
L’Estel: Diumenge 2/4 1 del migdia

Diaques

7 d’octubre de 2012

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;

7 d’octubre//14 d’octubre
Diaca de torn: Amadeu G//Xavier N
Torn de porta: Gregori P//Ruben R

Aniversaris
13-10 Dorcas O
Salm 106,3

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

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

La Crisi, té solució?

Raquel Reginaldo

És una plaga mundial, estem amb crisi. Però aquesta crisi, és conseqüència d’una altre
molt més greu. Si no hi hagués la primera, no s’hauria produït la segona. El món ha
perdut una cosa molt important: la fe en el Crist i la seva obra redemptora a la creu i
posterior resurrecció i com conseqüència, els valors humans. Al perdre això, s’han perdut
moltes més coses.
Jo sóc cristiana. Què vol dir això? Que crec amb Déu i amb el seu fill Jesucrist, que va
morir a la creu, patint en lloc meu, (i en lloc de tothom qui cregui i accepti aquesta
salvació) va ressuscitar i és al costat de Déu, on ha preparat un lloc per mi. Què vol dir?
Què sóc perfecta ? NO, tinc moltes faltes. En aquest món no hi ha ningú perfecta. El que
procuro, amb el seu ajut, és seguir els seus manaments. Jesucrist, en el Nou Testament,
els va resumir en dos. Són molt senzills, però, si tothom els seguis, s’acabaria la crisi.
L’Evangeli de Lluc 10:27 diu: “Estimaràs al Senyor el teu Déu, amb tot el teu cor, amb
tota la teva ànima, amb totes les teves forces i amb tota la teva ment, i al proïsme com
a tu mateix.” I aquí està la clau de tot.
La majoria de mandataris de tot el món, els qui controlen les finances i les economies,
confessen ser religiosos o creients. Aquestes dues paraules, sinó estan acompanyades
de la fe en Crist, no volen dir res, només que pertanyen a un grup de persones que es
reuneixen el diumenge, o altres dies, o assisteixen a actes senyalats d’una església.
Més o menys com els que són socis d’un club. I molts cops els fans d’un club hi posen més
passió. Al perdre la fe, també s’ha perdut la moral. Ara tot està permès. Senzillament,
per molts, la Bíblia, és un llibre “antiquat” i la paraula pecat és ridícula. Doncs, si fossin
Cristians: que vol dir tenir fe en Jesucrist i la seva obra redemptora, confessar-li, a Ell,
en la intimitat les nostres faltes, i acceptar la seva salvació, gratuïta, (ell ja ho va pagar
molt car a la creu) no hi hauria crisi.
Perquè si han acceptat a Crist com a salvador, voldrien agradar-li, seguir els seus
manaments.
No es necessita pensar massa per comprendre, que passaria si estimessin al seu proïsme
com a ells mateixos: no robarien, no estafarien, no s’apropiarien del que no és seu, no
abusarien amb interessos alts, ni menystindrien a les persones més necessitades i no
matarien. Ja sé que em dirien: ”Jo no he matat ningú” Bé, tota persona que s’hagi
enriquit estafant o robant, fent un mal us dels nostres impostos, o dels nostres estalvis,
ha contribuït a l’empobriment del món. I si degut a tot això, les persones no poden
gaudir d’una assistència sanitària adequada, no poden alimentar-se correctament i a
més, a molts els deixen sense casa, al carrer, emmalaltiran, moriran, i encara que de
manera indirecta, això és matar, agreujat per el patiment. LA CRISI TÉ SOLUCIÓ?

DIACONIA BONA LLAVOR
Continuem treballant quinzenalment en la tasca d’ajut, assistència i acompanyament,
que realitzem des del Rebost. Necessitem la vostra col·laboració, recolzament i suport en
oració per realitzar aquest ministeri tant necessari en aquests moments i tant complicat
per a moltes persones. Els dies 19 i 20 d’octubre i amb motiu del dia de l’alimentació
(16-10) el Rebost farà recollida d’aliments als supermercats de Sabadell. Els divendres
abans de la distribució d’aliments a 2/4 de 10 necessitem un voluntari o voluntària.
Interessats parlar amb l’Àngela.
Propera distribució: 13-10

LA PREGUNTA DE L’ED
BUSQUEM:
UN PROFETA AMB LLIBRE PROPI

Pista 2: Contemporani d’Uzies rei de
Judà i de Jeroboam rei d’Israel.
Pista1:1.
Pista1: Originari d’un poble prop de
Jerusalem
Us animem a participar a tots i a totes,
individualment, en família o amb el grup
classe.

LLIBRES
Aquest diumenge, la Dorcas tindrà la
parada de llibres muntada. Hi ha
comentaris dels Fets del Apòstols i
mostres dels calendaris del 2013 que
ja podeu encarregar

AGENDA
4 al 7 –10 Convenció Gandia
7-10 Culte 18h amb la participació d’en Diego
Martinez.
13-10 Rebost
19-20 del 10 Rebost solidari
21-10 Conferència Escola Dominical
31-10 Castanyada
3-11 Culte de la reforma a BCN

FORMACIÓ
CET–
CET– Comença el nou cicle del cet –
clàssic, el dia 20 d’octubre. Més
informació al taulell d’anuncis.
TALLER TEOLÒGIC–
TEOLÒGIC 20-10 de 10a 14h.
Interpretar les escriptures i escoltar la
Paraula. Ponent Pere Zamora. Lloc
Església Protestant BCNcentre Tallers 26

CULTE DE LA REFORMA
LECTURES BIBLIQUES
El dia 3 de novembre a les 11 del mati a
ENTUSIASME:
l’Església CECMAVI de Barcelona es
Dll. 1 Cr 16,31; Dm. Sl 30,11;
celebrarà el culte commemoratiu del dia de
Dc. Sl 47,1;
la Reforma que serà retransmès pel Canal
Dj. Pr 15,13; Dv Is 55,12;
33. Si hi voleu assistir presencialment
Ds. Ef 5,19
comuniqueu al Paco A.

