
Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

13 de març//20 de març 

Diaca de torn: Myriam R//Paco A 

Torn de porta:Ruben R//Benjami G 

Beneficiència 

-Repartim roba i aliments 
- Esmorzem 

-Classes de català per adults amb guarderia.  
-  Fem deures (per nens/es de primària) 

∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Mercè R, Alina (filla de 
l’Elisabeta),  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. 
∗ Per què el Senyor doni saviesa al pastor, als diaques i als germans i 

germanes que  dirigeixin  els ministeris de la comunitat. 
∗ Per les persones que pateixen per causa de conflictes: violència,forces de la 

natura, guerres... Pels cristians/es d'Egipte i pels germans/es que tenim al Japó. 
∗ Per les benediccions que rebem cada dia del Senyor. 

Diaques 

Francesc A, 609475704; Myriam R,676233434; Amadeu G, 620603042;  
Àngela R. 646211050; Xavier N, 650439796;  

Caldera  
Grup de pregària 

Corals 

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

Senyores 

Dijous a 2/4 de 7 de la tarda.   

Telèfon per contactar amb el pastor Melero: 
630113463. 

Atenció pastoral 

Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com   
                                            MOLTES GRÀCIES! 

Cultes 

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

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

Aniversaris 
14 Lidia G 

19 Gerard L 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

13 de març de 2011 
Número 1263 

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

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! 

És difícil parlar del que ens preocupa a les dones, impossible de 
resumir en 2 fulls, perquè ens preocupa tot. A les dones d’avui 
perfectament incorporades en la societat ens preocupa  des de l’estat 
de la nevera i que soparem avui, fins els moviments del mercat que 
situen l’estat de l’economia ...Diuen que entre els homes i les dones hi 
ha una diferencia bàsica, els homes nomes saben fer una cosa, 
possiblement molt bé, i desprès un altra, mentre que les dones podem 
fer-ne més d’una alhora.  

El que preocupa a les dones 



 RESPOSTA MES DE Desembre:  
ZACARIES I ELISABET 

 
Tots hem vist les imatges d’una dona cuinat, mentre parla per  telèfon i té cura 
dels  nens, això en seria un exemple. Si anem al terreny professional sembla que 
les dones som les que carreguem amb el pes més gran de la família, és probable 
que mentre estem en el consell d’administració de l’empresa prenen decisions 
molt importants, alhora podem estar pensant amb el que ens tocarà sopar. Això 
ens hauria de donar més valor afegit, però no sempre és així. 
És evident que se’n veu el plomall, o millor dit la dècada del meu naixement, per 
sort, les dones més joves han pogut superar o passar per sobre d’aquests 
condicionaments, cada vegada, és més normal veure als homes, no ajudant, sinó 
participant d’igual a igual en les tasques familiars. 
Tots el canvis porten problemes i aquest també. El sortir, encara que sigui 
tímidament del nostre rol, de submisa esposa i mare, ha portat uns conflictes 
greus. Hi ha qui opina, que l’augment de la violència de gènere, és conseqüència 
de la quantitat de dones que prenen decisions personals. És cert, que per als 
homes que han estat educats en la visió masclista de la vida, de ser l’unic que 
porta els pantalons, ha de ser difícil d’acceptar la nova situació. Per no oblidem 
que a la majoria d’aquests homes els hem educat nosaltres, les dones. Aquesta és 
una de les preocupacions que hauríem de tenir les dones d’avui, però el més 
important seria aconseguir que fossin els homes els que es posessin a la capçalera 
de la manifestació i trairessin la tarja vermella al maltractador, no hem de fer cap 
concessió, ni en broma hem d'admetre teories o acudits masclistes, que no saben 
on ens porten... 
La igualtat de la dona és un tema a vegades incomprensible en alguns sectors de 
la nostra societat i no perquè es vegi malament el tema, és que no es veu 
necessari. Sembla una banalitat, quantes persones han cridat perquè 
desapareixes el Ministri d’Igualtat? i al final han aconseguit que es quedi convertit 
en una senzilla Secretaria de l’Estat. Esperem que puguem seguir lluitant per 
defensar el nostre lloc. Això també esta en els temes que ens preocupen, i els 
nens, la gent gran, la immigració, etc... Tots els problemes que veiem al nostre 
voltant. Les dones no hem de perdre els nostre valors específics però aquest no 
ens han d’impedir ocupar el nostre lloc en tots els sectors socials. 
Des d’una perspectiva cristiana les coses no funciona molt millor, si en la societat 
civil s’aconseguit alguna cosa, ben cert que no de manera gratuïta, ja que s’ha 
hagut de recorre al desastrós tema de les quotes, en el camp religiós estem, una 
mica pitjor. 
Es cert que se'ns reconeix la igualtat “Ja no hi ha diferència entre home o dona” 
ens repeteixen cada vegada que ens queixem, però sembla ser que aquest esta 
l'aconseguirem en l’altre món. L'únic que falla és que nosaltres ho volem gaudir 

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.  
Propera distribució d’aliments, classes de català i suport per estudiants d’ensenyament 
obligat oris: 19-3-11 

PEL MES DE MARÇ: Un personatge: 
Pista 2:Esclava que va donar el seu 
propi filla una altra dona que no en 
podia tenir 
PISTA 1: Persona d’humil ofici, Déu va beneïr el 
seu fill amb una gran descendència. 
Us recordem que podeu participar tots/es els 
alumnes de l’ED individualment o en família. 

PREGUNTA ED 

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. 

CONCERTS 
Dissabte 19 de març a les 19h. Cassinet 
d’Hostafrancs concert benefic de l’Ong+QS 
amb Anna Cano, Hosanna i Kesia. Venda de les 
entrades (10€) a les llibreries Abba, Alfa i 
Omega de BCN. 
Diumenge 20 de març a les 18h Culte-testimoni 
amb la Coral del Redemptor de Sabadell. Lloc: 
La nostra església. 

AGENDA 
18-3 Reunió responsables ministeris 
19-3 Rebost/Músics. Concert al Casinet 
Hostafrancs, 19h 
20-3 Culte especial amb la Coral del 
Redemptor. 
25,26-3 Congrés d’adoració 
2-4 Jornada esportiva a Valldoreix  
3-4 Conferència ED. Jose Luis Suarez 
9-4 Fes ta de la primavera UMMBC/CET 
19-4 Culte Unit de Setmana Santa 

REBOST 

aquí. Si ens fixem amb la trajectòria de Jesús i la seva relació amb els dones, veiem 
que no va trencar definitivament amb les normes socials, a nivell particular se les 
saltava quan ho creia necessari. Tant es veia amb una dona samaritana, com 
n’ensenyava a una altre a la casa de Llatzer, o es deixa ungir per una dona de mala 
vida i al final va utilitzar a les dones com a testimonis de la seva resurrecció, quan 
sabem que el testimoni de la dona no tenia cap valor en la societat en la qual vivia. 
Això també ens preocupa. 
Podria seguir amb el catàleg de preocupacions però prefereixo deixar-ho obert i 
cada una o un, quan ho llegeixi que posi la seva preocupació al descobert. 

Maria Rosa Medel,  
mestra, llicenciada en Filosofia, empresària editorial, Vicepresidenta de UDME.  

Responsable ecumènica del Grup Cristians pel Socialisme. 

AJORNADA 


