Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Àngela, Artur i Rosa M, Oscar,
Mercè R, Núria E, Maria Cu.
∗ Per les persones grans de la comunitat.

11-7-2010

∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.

Número 1229

∗ Per les famílies que passen temps difícils: Jonathan i Cristina,...

Benvingut!

∗ Pel ministeri d’evangelització.
∗ Per les famílies de la comunitat que inicien el període de vacances, que sigui
un temps de repòs i benedicció.

HORARI D’ESTIU

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

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!

Del 27 DE JUNY al 12 de setembre.
Culte a les 19h

Caldera

Beneficiència

15 min. abans del culte.
Lloc:Guarderia .

Senyores
Fins el mes de setembre

-Repartim roba i aliments
- Esmorzem
-Classes de català i cuina
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí

Diaques

Corals
Al.leluia:
L’Estel:

Fins al mes de setembre

Atenció pastoral
Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

ANIVERSARIS
12 Ruben R
16 Ada A

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.
Francesc A, 609475704;Amadeu G,
620603042;
Xavier N, 650439796; Marta P, 687718941;
Myriam R,676233434;

11 de juliol//18 de juliol

Diaca de torn: Myriam R
Torn de porta: Lliure disposició

Si teniu noticies, comentaris, o coses que us semblin que poden ser interessants per
compartir ens ho feu arribar al mail de l’església: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!

JORDI TORRENTS / Terrassa / 3 juliol 2010

Si parlem d'un parent llunyà d'Elvis Presley, d'un ornitòleg o
d'algú que viu al mateix poble on va néixer 85 anys enrere,
potser pocs encertin de qui es tracta. Si concretem que entre els
anys 1977 i 1981 va ser l'home amb més poder del planeta,
llavors la cara afable, riallera, blava i gairebé familiar de Jimmy Carter ens vindrà a la ment. En aquesta època, Carter va
tenir l'honor de ser un dels pocs presidents dels Estats Units que no va involucrar al seu
país en cap guerra i sí, en canvi, va haver fins al límit perquè altres conflictes es suavitzessin, com l'existent entre Egipte i Israel. La seva carrera política va acabar quan va
ensopegar en el seu camí amb Ronald Reagan, però no la seva carrera humanitària,
gràcies a la tasca que, des de fa ja 28 anys, desenvolupa des del Carter Center. Carter,
amb els anys, ha anat forjant la llegenda d'un mediador, d'un pacificador, d'un home
que prefereix la paraula i l'acostament abans que les armes. Aquesta tasca va ser reconeguda, l'any 2002, amb el Premi Nobel de la Pau i, aquest 2010, amb el Premi Internacional Catalunya, atorgat per la Generalitat. L'ex mandatari va recollir el guardó a
Barcelona el passat dijous, a la seva agenda i va incloure un segon acte (d'entre els
molts als quals va ser convidat). Si el primer s'acostava a la seva figura més mediàtica i
visible, el segon ho feia a la seva vessant més personal, la de la seva fe.

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

La fe d'un petit gran home
L'ex president dels Estats Units Jimmy Carter inaugura el nou temple de l'església evangèlica Unida de Terrassa

El passat dissabte 3 de juliol, Jimmy Carter va ser el convidat especial a l'acte d'inauguració
del nou temple de l'Església Evangèlica Unida de Terrassa, un espai que es converteix en el
temple més gran del protestantisme a Catalunya tot i que, tal com va dir el seu pastor Andreu
Dionís, el més important no són les pedres, si no que les persones que formen la comunitat
"siguin pedres vives", unes vides "compromeses amb Crist" i que s'esforcin a "fer real el
missatge central de l'Evangeli: estimar Déu sobre totes les coses i estimar els altres com a un
mateix". Davant més de 400 persones que omplien l'auditori del nou temple, el pastor egarenc
va recalcar que tenia la sensació d'estar fent història en un entorn polític amb una normalitat
democràtica i unes llibertats que no tots els cristians del món gaudeixen encara. "Hi ha
cristians perseguits per la seva fe al voltant del món", va lamentar el pastor de la comunitat
baptista, però el seu missatge va tornar a tenyir-se d'esperança quan va recordar que Jesús "és
el personatge que ha exercit una gran influència en la història de la humanitat", ja que d'ell
"han
nascut
els
principis
i
valors
més
universals".
Entre els assistents a l'acte hi havia representades diverses entitats polítiques, econòmiques,
socials, empresarials i religioses.
L'acte transcorria amb l'habitual solemnitat en aquests casos, però quan Jimmy Carter va
pujar al púlpit, una cosa va canviar en l'ambient. Allà, davant d'aquestes 400 persones, havia
de testificar, a exposar amb total naturalitat la seva fe un home que va arribar a controlar les
regnes del país més important del món. Davant la mirada de la seva dona Rosalyn i de dos
dels seus quatre fills, Carter va regalar el millor que pot donar un home als 85 anys: dignitat.
En l'últim moment, va decidir afegir un regal més a la seva visita, ja que va predicar
completament en català. Sense guió, sense papers, però sense improvisar, i sí deixant que el
seu cor i la seva ment es fusionessin per parlar del seu poble d'origen (Plains, a l'estat de
Geòrgia), on conviuen fins a onze esglésies tot i comptar només amb 600 habitants. Carter va
centrar el seu missatge en aquelles coses que (com la fe, com el mateix Déu) no podem veure,
però que regeixen les nostres vides: "No és possible veure la llibertat, no és possible veure la
igualtat, la humilitat, la compassió, al servei a les persones, l'amor. Però aquestes coses són les
més importants en la nostra vida ". Durant uns minuts, Carter va deixar de ser el president,
l'home poderós, per oferir aquest rostre (ja arrugat i amb uns ulls que cada vegada semblen
amagar més) gastat pels anys i per la feina, però amb una mirada clara i un somriure com el
d'un nen, com la d'algú amb curiositat encara pels racons de la vida. Carter va aturar el seu
camí aquell matí a Terrassa per transmetre un objectiu vital molt clar: viure i encomanar allò
més important i invisible, com és la compassió, la pau, l'amor, la mediació, la tendresa i el
compromís. Així, l'home que va liderar les negociacions de pau de Camp David, el retorn del
Canal de Panamà el país centreamericà, el restabliment de relacions diplomàtiques amb la
Xina o la creació de ministeris (que no existien al seu país) com Educació, Drets Humans i
Energia, a Terrassa va passejar per aquestes carreteres que, sovint, semblen secundàries, però

que formen el teixit principal d'una vida com la seva: la fe.
La jornada a l'església catalana va estar presidida pels nervis habituals davant la visita d'un
personatge que, per a molts, és un referent. Però també es va convertir en una petita festa, en un
homenatge a la pau, en una trobada entre homes i dones amb l'única finalitat de retre
comptes, i un altre particular homenatge, a Déu. A l'acte assistien diverses persones
agnòstiques o, directament, no creients, creien veure un polític quan, en realitat, tenien davant a
un predicador. Dos dies abans de la seva visita a Terrassa, el mateix Carter, al recollir el premi
Internacional Catalunya, va recalcar el seu amor per "la democràcia i la llibertat" i va destacar
que hi ha moltes formes de dirigir un país i de fer política. Va parlar, per exemple, d'un passat
als Estats Units (vinculat a la injustícia i l'esclavitud) del qual no es pot estar orgullós, però del
que es va sortir amb la redacció de la Declaració dels Drets Humans o amb els tractats de
limitació d'armament nuclear. Jimmy Carter (significatiu la dada que prefereixi que li segueixin
trucant Jimmy de manera oficial i no James) va fer un èmfasi especial en el treball de la seva
fundació, The Carter Center, "amb una missió molt senzilla: promoure els drets humans i alleujar
el sofriment de les persones, prevenir i resoldre els conflictes, potenciar la llibertat i la
democràcia, i millorar la salut ". En definitiva, estimar el proïsme com a un mateix.

REBOST

Fins a finals de juliol continuarem
treballant en el servei del rebost
quinzenalment. La col·laboració de tots/es
continua essent necessària. Necessitem, oli
de girasol i llegums cuits amb pots de
vidre.

AGENDA
17-7 Rebost
31-7 Rebost
16-9 Reunió de Senyores
Culte de pregària
19-9 Escola Dominical,11h
Culte, 18h

INGRÈS HOSPITALARI
La Rosa M. des de divendres ja és a casa.
Gràcies al Senyor es va recuperant . L’Artur
des de dimecres té ingressat el seu pare.

CONDOL
El passat diumenge dia 4-7 varem
acomiadar cap a la presència del Senyor a
l’Anna C. Fem palés el nostre condol als
seus pares , al seu marit i a la seva filla, per
aquesta separació, tot confiant en la gràcia
del Senyor per superar la pèrdua.

EQUIP D’EVANGELITZACIÓ

Ja t’has apuntat!.Estem organitzant l’equip
Mireu el tauler d’anuncis, hi ha molta d’evangelització, els interessats en treballar
informació. Potser hi ha coses que et en aquest ministeri parleu amb l’Anna M. o
poden interessar.
amb el pastor Melero.

TAULER D’ANUNCIS

