Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies, especialment per la l’ Amadeu, Raquel

R.
 Per les persones més grans. Per les persones que han sofert una pèrdua.
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets,
familiars..) que s’han distanciat del Senyor. Per les que han sofert una pèrdua.
 Per la situació de crisi sanitària que està vivint el nostre país i tot el món especialment la Índia
 Pels ministeris i serveis a la comunitat i la represa: Bona Llavor, Escola Dominical,
Coral, Equip dels cultes, Mosaic, Evangelització, per les persones que ens visiten
presencialment o través de les xarxes.
 Per la comunitat en aquest moments de dificultat, per saber com gestionar
aquesta crisi i per poder celebrar junts el Crist. Per les altres esglésies que també
estan vivint aquests temps de dificultat.
 Pels diaques i el pastor , saviesa i visió per seguir desenvolupant la tasca que tenim
encomanada i els reptes nous que haurem de superar cada dia amb les noves maneres de fer
 Per les persones que treballen per cobrir les nostres necessitats.
 Per la Llar d’avis de Vilafranca, l’Hospital Evangèlic i RIE.
 Per les persones que pateixen, opressió, discriminació i efectes climàtics. Per
Colòmbia. Que puguem ser llum i font d’esperança.
 Agrair el do de la vida, les possibilitats que ens dona per compartir l’amor
Déu, i els dons que ens ha donat el Senyor.

Cultes

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

Número 1789

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!
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Bona Llavor

Diumenge: Escola dominical 11 h
Dijous: Culte de pregària a les 20h

Senyores

9-5-21

Suport educatiu: Dijous 2/4 de 6
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Diaques

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

L’Estel:

9 de maig/16 de maig
Diaca de torn: Myriam R//Francesc A
Torn de porta: Segons disponibilitat

ANIVERSARIS
9 Teresa Q 3 Carles R

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té les guardis només per a tu.
fulleto@1eebs.com. MOLTES GRÀCIES!

Efesis 2,19

De manera que ja no sou estrangers ni forasters, sinó que sou conciutadans dels sants i
família de Déu,
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

D’ON VE EL DIA DE LA MARE DEL NOSTRE TEMPS?

M.A.
A l’estat espanyol el dia de la mare se celebra el primer diumenge de maig, encara que
mai ha estat declarat oficialment i té un caràcter purament comercial i popular.
En canvi en la nostra tradició protestant és el 2n diumenge de maig que es realitza
aquesta celebració, avui us expliquem com es va gestar aquest Dia
Cap al 1865 l’escriptora nord-americana Julia Ward, activista, abolicionista i dona de
fe, organitzava manifestacions pacífiques i celebracions religioses a Boston on
participaven mares de família que havien estat víctimes de la guerra de Successió.
Convocava a totes les mares del món a unir-se per la pau i el desarmament i escriu al
1870 la “Proclama del Dia de les Mares”

Alceu-vos, dones d'avui! Alceu-vos totes les que teniu cors, sense importar que el vostre
baptisme hagi estat d'aigua o llàgrimes! Digueu amb fermesa: No permetrem que els
assumptes siguin decidits per agències irrellevants. Els nostres marits no tornaran a
nosaltres a la recerca de carícies i aplaudiments, fent pudor de matances. No se
n'emportaran
als nostres fills perquè desaprenguin tot el que els hi hem pogut
ensenyar sobre la caritat, la compassió i la paciència. Nosaltres, les dones d'un país,
tindrem massa compassió cap a aquelles dones d'un altre país, per a permetre que els
nostres fills siguin entrenats per ferir als seus. Des del si d'una terra devastada, una veu
s'alça amb la nostra i diu 'Desarma! Desarma!' L'espasa de l'assassinat no és la balança
de la justícia. La sang no neteja el deshonor, ni la violència és senyal de possessió.

Julia Ward, va continuar organitzant conferències de pau als EUA i Gran Bretanya
També va impulsar la creació d'un dia dedicat a la Dona i la Maternitat: el Dia de la
Mare, com a símbol d'unió i pau. Però no va tenir èxit llavors, encara que aquesta
iniciativa va ser recollida per una altra dona, també activista Ann Marie Jarvis, que va
aconseguir que el 1914 s'instituís oficialment el Dia de la Mare.
La mare d’Ann Marie, Ann Marie Reeves Jarvis havia promocionat a diverses ciutats dels
EUA un dia per commemorar l’esforç de les mares treballadores, per millorar les seves
condicions de salut i de sanitat, havia treballat durant la guerra com infermera i veia
les dures condicions en les quals desenvolupaven la seva feina les infermeres a primera
línia i el poc valor que se’ls hi donava.
Jarvis dos anys després de la mort de la seva mare el 12-5-1907, va voler commemorar
i recordar seva la vida i va organitzar un dia de la mare. A partir d’aquesta data els
segons diumenge de maig es feia aquesta celebració. Va començar una activa
campanya de denúncia per tot el país per les condicions de treball de les dones i
especialment de les dones mares. Set anys més tard va aconseguir que el president
Woord Wilson recollís la iniciativa i va declarà oficialment la commemoració pública del
que avui coneixem com el dia de la mare l’any 1914
Al voltant del 1920 Anne Javis es va adonar de la comercialització que s’havia fet i tant
ella com la seva germana varen usar tots els seus recursos econòmics per fer campanya
en contra de les celebracions comercials del dia de la mare.
Com Anne Jarvis rebutgem la comercialització sense sentit del dia de la mare i potser
l’hauríem de viure com un dia reivindicatiu, no només per les mares, sinó per totes les
dones que avui encara no viuen en plena igualtat en una societat que ens vol fer creure
tot el contrari.

En aquests temps difícils necessitem el vostre recolzament
en oració
http://www.bonallavor.es/
bonallavordiaconia@gmail.com

16-5 Escola dominical 11:30h per
zoom i Facebook
Tots el diumenges a les 18h Culte
d’adoració , presencial i per youtube
21-5 Rebost
23-5 Mosaic 11:30 per zoom i
Facebook
Cada dimecres a les 20h Culte de
Pregària per ZOOM
Convida als teus contactes.

FORMACIÓ
DE JÚNIA AL #METOO
29 de maig a les 18:30 Xerrada
col·loqui amb Mireia Vidal i Quintero:
Les dones als orígens del cristianisme i
per què encara estan d’actualitat.
Si vols participar, envia un coreu a:
info@esglesiaredemptor.org amb la
paraula #METOO i t’enviaran un enllaç
per poder participar-hi

EFEMÈRIDE

servint amb
alegria!!

GRÀCIES

OFRENA
Responsabilitat, compromís ,
privilegi, adoració... Les teves
aportacions són necessàries
pel manteniment de la comunitat.

ES 84 0081 0384 2400 0119 7930
CRIDES AL VOLUNTARIAT
Dedica part del teu temps al servei dels
altres, tu en sortiràs beneficiat. Posa’t
en contacte amb la responsable de Bona Llavor diaconia i comenta on et
sembla que pots servir
LA PREGUNTA DE L’ED
MES DE MAIG
BUSQUEM DOS HOMES
PISTA 2: Caminen tots dos junts
PISTA 1: D’un no sabem el
nom. L’altre surt en dos evangelis,
encara que no aclareix si és la mateixa
persona.

TORNEM

El 5 de maig de 1813, neix a CopenhaDiumenge 16 retrobem les trobades
gen (Dinamarca), on morirà prematura- d’adolescents i joves. Us esperem a les
ment als 42 anys Soren Kierkegaard,
6h no hi falteu !
considerat el primer filòsof existencialista.
ESTEM AL TEU COSTAT
Poeta i teòleg protestant, luterà.
Estàs sol o sola, ets una persona gran,
estàs malalta. Et sents vulnerable,
necessites ajut o necessites parlar. No ho dubtis, posa’t en contacte amb nosaltres.
650794353/ 93 710 3540

LECTURES BÍBLIQUES
Reflexionem al voltant de la família
Dll:Ga 6,10 ; Dm:Ef 2,19 Dc:1 Tim 5,8 ; Dj: 1 Pe 4,17 ;
Dv: Fets 16,31 ; Ds: Fets 16,34;

