Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Mercé R i el seu fill Enric, per la

Rosa, per l’Artur, l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà, per en
Juan i en Pablo fills d’en Paco R, per la Sara germana de la Raquel, per la Rosa
cunyada de la Lydia G, per la Julia, la Magdalena, la Concha, la Marcelina, per
la Isabel G.
 Per les persones que estan a l’atur que el Senyor atengui les seves necessitats
i a nosaltres ens faci sensibles davant d’aquesta situació.
 Per aquells germans que passen per moments difícils, (Helena R).
 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que
s’han distanciat del Senyor. Per aquells que ens agradaria que trobessin al
Senyor. ( pares, mares, germans..).
 Agrair al Senyor poder celebrar l’aniversari i el testimoni d’aquells que ens
han precedit. Per aquest any de celebració i testimoni. Pel grup organitzador.
 Pels ministeris i els seus responsables
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida.

Senyores

Cultes
Diumenge: Escola Dominical 11h matí
Culte d’adoració 18h
Dijous: Culte de pregària 20h

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

Corals

Número 1420

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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Bona Llavor
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem
Dimarts a les 17h, classes de conversa
Dijous a les 5h30’ suport escolar

Atenció pastoral

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

Benvingut!

A les 6 de la tarda

Al·leluia: Diumenge a les 19,45
L’Estel:

Diaques

23 de març de 2014
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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: 619120077 ;
Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;

23 de març//30 de març
Diaca de torn: Amadeu G//Xavier N
Torn de porta: Ruben R//Joan F

ANIVERSARIS
24 Núria M

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses,
no té les guardis només per a tu. Envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com

Sl 36:7
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

La belleza que se forja (fragment)

Leonardo Boff

...
Nada más ridículo y demostrativo de anemia de espíritu que las bellezas
construidas a base de botox y de cirugías plásticas innecesarias. Sobre este
embellecimiento artificial hay montada toda una industria de cosméticos y de
prácticas de adelgazamiento en clínicas y spas que difícilmente sirven a una
dimensión más integradora del cuerpo. Esto no quiere decir que haya que
invalidar los masajes y los cosméticos importantes para la piel y para el justo
embellecimiento de las personas. Pero hay una belleza propia de cada edad,
un encanto que nace del trabajo de la vida y del espíritu en la expresión
corporal del ser humano. No hay photoshop que sustituya la ruda belleza del
rostro de un trabajador tallado por la dureza de la vida, los rasgos faciales
modelados por el sufrimiento. La lucha de tantas mujeres trabajadoras en el
campo, en las ciudades y en las fábricas dejó en sus cuerpos otro tipo de
belleza, frecuentemente con una expresión de gran fuerza y energía. Hablan
de la vida real y no de la vida artificial y construida. Por el contrario, las fotos
trabajadas de los iconos de la belleza convencional, casi todos moldeados
por tipos de belleza a la moda, mal disfrazan la artificialidad de la figura y la
vanidad frívola que ahí se revela.
Tales personas son víctimas de una cultura que no cultiva el cuidado propio
de cada fase de la vida, con su belleza y luminosidad, y también con las
marcas de una vida vivida que dejó estampada en el rostro y en el cuerpo las
luchas, los sufrimientos, las superaciones. Tales marcas crean una belleza
singular y una luminosidad específica, en vez de fijar a las personas en un
tipo de perfil de un pasado ya vivido.
…
Tal vez el mayor desafío para el ser humano-cuerpo consiste en lograr un
equilibrio entre la autoafirmación sin caer en la arrogancia y el menosprecio
de los otros, y la integración en un todo mayor, la familia, la comunidad, el
grupo de trabajo y la sociedad, sin dejarse masificar y caer en una adhesión
acrítica. La búsqueda de este equilibrio no se resuelve de una vez por todas,
debe de ser trabajada diariamente, pues se nos pide en cada momento. Hay
que encontrar el balance adecuado entre las dos fuerzas que nos pueden
desgarrar o integrar.
...
De esta manera el ser humano-cuerpo deja transparentar su armonía interior
y exterior, como miembro de la gran comunidad de vida.

DIACONIA BONA LLAVOR

Continuem amb el treball d’ajut, assistència i acompanyament que es realitzar des de
Bona Llavor. Gràcies per la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració que tant
necessitem per continuar realitzant aquest ministeri en aquests moments tant complicats
per a moltes persones. Necessitem: tonyina, formatgets, oli de gira-sol, brou de carn, o
peix, cacao en pols per la llet. Propera distribució: 29-3
Seguim els dimarts amb les classes de català i els dijous amb les classes de suport.
ENS DEMANEN QUE NO PORTEM ROBA FINS NOU AVIS. Gràcies.

AGENDA

LA PREGUNTA DE L’ED

29-3 Rebost/CET Redemptor– Mateu
MES DE MARÇ
Evangeli per l’Església.
Busquem: UN COSTUM
27 –3 Culte de pregària a les 20h
4-4 Presentació llibre, Mirant endavant de Pista 4: Abraham va fer juramentar el
Benjamí Planes, Llibreria Abba 19h.
seu ser vent més antic, el que governava
7-4 Cet Reciclatge – 1eebs-10,15 a 13,30 tot el que tenia
12-4 Assamblea UEBC Església Manlleu
Pista3: Abraham el va fer servir.
26-4 CET 1eebs, Romans, salvació Pista 2: Es remunta als orígens del poble
universal.
Déu.
1-5 Excursió Unida Palau Solità
Pista 1: A l’Antic testament trobem un costum per

ANIVERSARI
El proper dimarts 25 de març
l’Església Evangèlica Baptista de
Dènia “La Trinitat” celebraran el culte
dels seus 100 anys de servei i
testimoni a la ciutat de Dénia. Des
d'aquí els encoratgem a seguir portant
el missatge de la Bona Nova del Crist.

LECTURES BIBLIQUES

fer juraments molt curiós.

FORMACIÓ
CET– RECICLATGE: 7-4;5-5;2-6 1eebs
Seminari “Espiritualitat, Religió i salut mental”,
Jaume Triginé.
CET a l’Església:” Romans, salvació universal”
a les 10h 15
Taller Breu: 17-5 Ètica, Joan Medrano Església
de Tallers de 10 a 14h
Curs de monitor i directors de lleure :Joventut
per Crist; wwwjuventudparacristo.net

La soledat no és l'absència d’afecte, sinó la falta de direcció.
Dll: Gn 28,15; Dm: Dt 31,8; Dc Sl 23,4; Dj: Sl 27,10
Dv: Jn 14,18 Ds: 1Pe 5,7
Necessitem fotos dels últims 40 anys

