Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Mercè R, Alina (filla de

l’Elisabeta), Raimon R, pel pare de la Miriam V, Artur (pare de l’Artur).
∗ Per les persones grans de la comunitat.
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗ Per les famílies que passen temps difícils.
∗ Pel pastor, els diaques i els germans i germanes que ens dirigeixin en els
ministeris de la comunitat.
∗ Per les persones que pateixen per causa de conflictes: violència,forces de la
natura... Especialment per Libia
∗ Per les oportunitats diàries per compartir l’amor de Déu.

Cultes

Senyores

Diumenge: Escola Dominical 11h mati
Culte d’adoració a les 6 de la tarda
Dijous: Culte de pregària a les 8 del vespre.

Dijous a 2/4 de 7 de la tarda.

Beneficiència

-Repartim roba i aliments
- Esmorzem
-Classes de català per adults amb guarderia.
- Fem deures (per nens/es de primària)

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

Corals

Atenció pastoral

Al·leluia: Diumenge a les 8 del vespre
L’Estel: Diumenge 2/4 1 del migdia

Diaques

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;

27 de febrer//6 de març

Diaca de torn: Paco A//Xavi N
Torn de porta: Joan F//Gregori P
Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!

27 de febrer de 2011
Número 1261

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!

I si distribuís
tots els
meus béns
en aliments
per als
pobres, i si
oferís el
meu cos
perquè el
foc el
consumís,

si no tinc amor no em serveix de res.
1 Co 13, 3
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

L’ERADICACIÓ
DEDELA
POBRESA
RESPOSTA MES
Desembre:
ZACARIES I PROTESTANT
ELISABET
DES D’UNA PERSPECTIVA
(3a part)

J.L. Suarez

III. Compromisos
1. Davant del sistema de mercat que té com a única finalitat guanyar quan
més millor, nosaltres els seguidors de Jesús com economistes i majordoms
ens sentim cridats per Déu a crear, transformar i proveir el que la nostra
casa - tota la humanitat - necessita per a la vida i el benestar de tots els seus
habitants.
2. Davant de la ideologia de l’individualisme i la competitivitat i l'egoisme
que regeix el nostre món econòmic, nosaltres com a seguidors de Jesús
afirmem que ens sentim cridats a que l'economia sigui per al suport de la
nostra comunitat local, nacional i mundial.
3. Davant la temptació de guanys i acumulació de riqueses, nosaltres com
seguidors de Jesús afirmem que les nostres capacitats i oportunitats de
guanys són dons que Déu ha posat per al servei de la humanitat.
4. Davant d'un sistema econòmic que engrandeix els rics i poderosos,
nosaltres com a seguidors de Jesús, afirmem que la nostra vida econòmica
prioritza els petits, els pobres i tots els exclosos.
5. Enfront de la idolatria de la prosperitat d'algunes teologies i esglésies,
nosaltres com a seguidors de Jesús prenem el camí que ell va escollir
desposseint dels seus privilegis i donant la seva vida per la humanitat.
6. Enfront de les polítiques econòmiques que marginen, empobreixen,
descarten i exclouen els més desfavorits, nosaltres com a seguidors de Jesús
afirmem que tots els éssers humans tenen el dret a treballar i tenir accés als
mitjans d'una vida digna com a criatures de Déu.
7. Enfront de les desigualtats socials econòmiques del nostre món, nosaltres
com a seguidors de Jesús ens comprometem a treballar per crear una
societat mundial més justa, en la qual tots tinguem ple accés als recursos
necessaris per al seu creixement físic, intel·lectual emocional i espiritual.
IV. Suggeriments i pràctiques sobre el nostre estil de vida que serà un granet
de sorra per eradicar la pobresa
1. Qüestiona el teu propi estil de vida, no el de la teu veí.
2. Redueix tots els teves despeses fixant i seguint un pressupost mensual.
3. Redueix el consum energètic: paraules com cotxe, bicicleta, transport
públic,caminar, pot servir d'exemple.
4. Redueix el consum de recursos no renovables.
5. Organitza un mercat a l'església amb coses que no s'usen, en lloc de

guardar o llençar. Comparteix el resultat de les vendes amb aquells que ho
necessiten
6. Al final del mes reserva una quantitat de diners per a compartir amb els
que menys tenen.
Avui acabem amb la reflexió feta per en Jose Luis Suarez, espero que us
hagi servit, com m’ha servit a mi, per pensar, avaluar, modificar alguns
aspectes de la meva vida diària i mirar el meu entorn i la meva manera de
viure d’una manera diferent..

REBOST

Continuem amb el treball d’ajut,assistència i acompanyament que realitzem quinzenal
des del rebost. Necessitem llaunes de tonyina.( packs de 3).
Pel bon funcionament i qualitat en el servei, ja sabeu que les mans de tots/es són
necessàries i les vostres pregàries també. GRÀCIES, tots els lots del dia 19 portaven
tonyina.
Propera distribució d’aliments, classes de català i suport per estudiants d’ensenyament
obligatoris: 5-3-11

AGENDA

5-3 Rebost /Manteniment
1-3-Reunió de diaques
3-3 Inauguració Seminari Drets humans
19h Casal Pere Quart.
12-3 CET
18-3 Reunió responsables ministeris
19-3 Rebost/Músics
20-3 Culte especial amb la Coral del
Redemptor.
25,26-3 Congrés d’adoració
2-4 Jornada esportiva a Valldoreix

CONGRÉS D’ADORACIÓ
Lloc: l’Església Unida de Terrassa
25-3 Camins de pregària i adoració a les
21h
26-3 Taller: Un culte d’alt impacte amb
Abiel Mir i Pau Llorens a les 10’30 fins al
migdia
20h Concert Evangelístic Abiel Mir i Gospel
Blau a l’església de Castellarnau

PREGUNTA ED

Pel mes de febrer, concurs a nivell expert:

BUSQUEM UNA PARAULA
PISTA 4: Literalment vol dir <PARE>
PISTA 3:Jesus la utilitzava molt, així com
també els primers cristians.
PISTA 2:Aquesta paraula, normalment,
s'utilitza amb la seva traducció al darrera"
PISTA 1: Paraula aramea usada al Nou
Testament, sense traduir.
Us recordem que podeu participar tots/es
els alumnes de l’ED individualment o en
família.

JORNADA ESPORTIVA
El proper 2 d’abril s’ha organitzat la jornada
esportiva per a nens i nenes de 4 a 14 anys
a l’Església de Valldoreix. Mirar al taulell
d’anuncis.

