Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies.
 Per les persones grans .
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves,

infants. Per tots aquells (fills, nets, familiars..) que s’han distanciat del Senyor.
 Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina i habitatge.
 Per una humanitat formada per homes i dones que es reconeguin, es
valorin i es tractin com iguals. Per la situació del nostre país.
 Pels ministeris i serveis a la comunitat: Grup dinamitzador d’evangelització,
L’Escola Dominical, Coral, grup de Senyores, culte de pregària, Bona Llavor, Mosaic,
Trobada d’altura, Punt de partida, Més que un té... Pels responsables de tots els
ministeris i serveis. Agraïm la capacitat i l’oportunitat que el Senyor ens dona per servir.
 Per les persones que pateixen: refugiats, presos, situacions de guerra,
violència, esclavatge, la força incontrolable de la natura, la pèrdua d’un ésser
estimat, la malaltia del coronavirus.
 Agrair el do de la vida, i les possibilitats que ens dona per compartir
l’amor Déu.

Cultes
Diumenge: Escola dominical 11 h
Culte d’adoració 18 h
Dijous: Culte de pregària a les 20h

Caldera-Grup de pregària

Bona Llavor
Cada 2 divendres al matí
Repartim roba, aliments, i conversem
Suport educatiu: Dijous 2/4 de 6 a les 7

Diaques

15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

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

Senyores

Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Manel P: 615315239
Pastor: Nelson Araujo 696317485

Dijous a les 18h

Corals
Al·leluia: a les 20h
L’Estel:
1 de març/ 8 de març
Diaca de torn: David R
Torn de porta: Rubén R//Benjamí G

1 de març de 2020
Número 1727

Benvingut!

C/Domènech i Montaner, 40
08205 Sabadell
93 7103540

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!

Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida
pels seus amics.
Joan 15: 13

ANIVERSARIS
8 Helena R M

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

ELS DRETS DELSI INFANTS

Carles Raurell

“I qui aculli un infant com aquest en nom meu, a mi m’acull” (Mateu 18:5)

En Mateu 18:1-6; Marc 10: 13-16 i Marc 9:37 aquestes lectures podem veure l’amor que
Jesús sentia pels infants, però també podem observar que els nens molestaven, com en
aquests versets els apòstols pensen que incomoden a Jesús, perquè els nens no paren quiets, criden, ploren ... i sobretot son sincers... a vegades massa sincers.
Jesús i els seus deixebles tornaven un llarg viatge i pel camí anaven discutint qui seria el
més important entre ells. Qui tindria més autoritat. Hem vist ara recentment a l’escola dominical que de les dues categories de persones que de ben segur entraran en el Regne de
Déu, una d’elles son els infants. O més ben dit, qui es torni com un infant. Doncs, tal com
Jesús explica, qui no es faci nen no gaudirà d’aquest Regne. Qui no renunciï a ser més important que els altres, qui no abandoni l’interès per dominar als seus germans no podrà
pertànyer al Regne dels Cels.
Però la vida dels nens no ha sigut gens fàcil al llarg de la història. Els seus drets han estat
sovint trepitjats i s’han vist sotmesos a tota mena de agressions per part, primer, dels seus
propis pares, i segon, per part de la comunitat o de la societat.
Ja formada l’església cristiana, al segle IV, es va promulgar una llei que prohibia l’abandonament dels nens, però en general durant l’edat mitja i fins entrat el segle XX els nens no
gaudien de cap dret. L’escolarització era una utopia. Només pels privilegiats. Eren força de
treball des de ben petits, ajudant els treballs del camp o en el segle XIX i principis del XX,
com a aprenents a les fàbriques. L’explotació dels més menuts durant l’inici i primers temps
de la industrialització és un fet que hauria d’avergonyir a la nostra mal anomenada societat
avançada. Per cert, una gran defensora dels drets dels infants va ser la nostra Isabel Vila,
sindicalista i creient evangèlica a finals del segle XIX, que va lluitar perquè el màxim d’hores diàries que poguessin treballar els nens fossin de cinc. Per això se la va conèixer amb el
nom de “Isabel Cinc hores”.
El XX es conegut com el segle dels nens. Es promulgaran diverses lleis que defensaran els
seus drets com el 1924 amb la declaració internacional dels drets dels infants. El 1946 la
fundació d’UNICEF que s’encarregarà de la protecció de la vida i els drets dels menors
d’edat, i el 1959 la declaració universal dels drets dels infants. No serà fins el 20 de novembre de 1989, que en el marc de les Nacions Unides es va adoptar, per unanimitat,
la Convenció dels drets dels infants, un tractat universal obligatori que reconeix els drets
civils, polítics, econòmics, socials i culturals dels nens i les nenes. És a dir, reconeix l’infant
com a subjecte actiu de drets i deures, i no només com objecte passiu de drets que cal protegir.
Però la realitat del mon encara és una altra. Si bé una tercera part del mon (podríem dir
occidental) ha avançat i ha aconseguit llibertat, dignitat i respecte per als nostres petits, a
dues terceres parts els nens i les nenes encara pateixen discriminació, pobresa extrema i
situacions de guerra. (encara recordo aquell pare sirià, que quan sent que cauen les bombes i per despistar la seva filla petita, fa veure que el soroll dels míssils és una cosa per riure). Molts son desplaçats dels seus llocs d’origen, sense possibilitat d’escolaritzar-se i patint
una terrible explotació laboral, social i inclús sexual. Per tant encara queda molt treball per
fer a fi de garantir un mon més just, més amable i més acollidor per als nostres infants.
Alguns d’aquests nens procedents de la immigració, que juntament amb els seus pares
s’han vist obligats a deixar enrere els seus països, els tenim nosaltres una estoneta el dijous
per la tarda aquí a la nostra església al grup que anomenem de “Suport educatiu” on participem alguns membres de la comunitat i una voluntària externa que ens recolza. Els oferim als nens un per poder fer els seus deures, un lloc acollidor perquè puguin treballar el
que fan a l’escola. Si no porten deures també els oferim algun material educatiu adequat al
curs que fan i potenciant aquelles matèries on tinguin més dificultats: Ja sigui matemàtiques, lectura etc. Una mica de berenar. També a la darrera mitja hora poden relaxar-se
gaudint de cançons i jocs, i poden deixar anar la tensió acumulada. Els ajudem amb el
que podem, i ells ens ho tornen amb estimació i carinyo. Intentem posar a la pràctica allò
que va dir Jesús sobre els infants: “Igualment el vostre Pare celestial no vol que es perdi ni

un sol d’aquests petits” (Mateu 18: 14)

http://www.bonallavor.es/

bonallavordiaconia@gmail.com

LA PREGUNTA DE L’ED
29-2 Taller “Eines exegètiques pels
evangelis” a les 10h EP Betel carrer
Aragó BCN
6 i 20 del 3 Rebost
6,13,20,27 del 3 i 3-4 a les 20 Punt
de Partida. Lloc: Sala d’actes 1eebs
7-3 Cet clàssic, Unida Terrassa.
L’Evangeli de Joan i el seu missatge
8-3 E D a les 11h; Mosaic a les
11,30h; Culte d’adoració a les18h
14-3 Unida de Terrassa de 10 a 12
Jornada de formació i diàleg.
Informació detallada al taulell

PUNT DE PARTIDA
Guarda’t els propers 5 divendres
per iniciar

L’ambient de

conversa on
podem explorar
la nostra fe i créixer en comunitat.
Hora de 20 a 22h Lloc: Sala d’actes
1eebs. Ja t’has apuntat?

FORMACIÓ
7-3 CET-Clàssic, Tema: L’evangeli de Joan i
els seu missatge. Professor Xavier Guerrero.
Inscripcions: info@cet-online.es
14-3 Jornada de formació i diàleg a partir
de la conferència de la Danielle Strickland,
“Junts som millors”
Lloc de les dues formacions: Lloc: EB Unida
de Terrassa, Av Béjar 299

Resposta Febrer:
EL NOI ENDIMONIAT
(Mateu 17: 14-21)
CONCURS MARÇ
Busquem un home
Pista 1. Déu el va cuidar per servir-lo i
profetitzar durant el regnat de 3 reis.

PLAFÓ DE PREGÀRIA

L’heu vist? Un petit plafó de
suro a l'entrada, senzill
sense pretensions, però amb
ganes de recollir les nostres
necessitats personals i com església.
Posem en comú allò que volem posar a
les mans del Senyor i que considerem
importants per la comunitat i la nostra
vida.

CANVI D’ADREÇA
La nostra germana Teresa Q, des del dimarts
està instal·lada a la Residencia Vivendi del c
Riego 52 si us voleu posar en contacte amb ella
l'Àngela o la M Antònia us facilitaran el seu
numero de mòbil.

LECTURES BÍBLIQUES

Alguns van haver de marxar de la seva zona
de confort:
Dll: Gènesi 2: 1-5 Abraham
Dm: Jonàs 1: 1-4 Jonàs
Dc: Jonàs 3: 1-5 Jonàs
Dj: Ester 2: 5-10 Ester
Dv: Ester 4: 10-16
Ds: Josuè 1: 1-9 Josuè

Primera Església Evangèlica Baptista de Sabadell

