Motius de Pregària
∗ 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... Libia, Japó...
∗ Per les benediccions que rebem cada dia del Senyor.

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.

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

Número 1264

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!

Si algú escolta les
meves paraules
i no les vol complir,
jo no el condemno,
perquè no he
vingut per judicar
el món,
sinó per salvar-lo.
Jn 12,47

Atenció pastoral

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

Diaques

Dijous a 2/4 de 7 de la tarda.

20 de març de 2011

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 març//3 d’abril

Diaca de torn: Paco A//Xavier N
Torn de porta:Benjami G//Joan F

Aniversaris

21 Biel L
22 Jonathan S
24 Nuria M

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

Avui us porto el PACTE PELS VALORS DE LA CONVIVÈNCIA, que va ser
presentat el passat dia 15 al Casal Pere Quart i en el qual nosaltres com
entitat religiosa de Sabadell i hem col·laborat.
Aquests 10 principis volen ser el marc per la qualitat de la convivència a
la ciutat.
Els ciutadans i les ciutadanes de Sabadell ens comprometem a conviure:
∗ des del respecte actiu a les persones en l’àmbit privat i en l’espai públic.
Respectem la diversitat, potenciem les actituds cíviques i recuperem la
urbanitat basada en l’amabilitat i la consciència col·lectiva. Fem una crida
per educar, comportar-nos educadament i per tenir cura d’allò que ens
comú.
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

RESPOSTA MES DE Desembre:
ZACARIES I ELISABET
Respectar i respectar-nos requereix a més el compromís de dialogar, comunicarnos i comprendre’ns mútuament, més enllà de la tolerància mútua, exercint el
valor de manera proactiva.
∗ fomentant la justícia i l’equitat com a valors irrenunciables sense els quals no
és possible la convivència.
Per assolir-les cal treballar per atansar la igualtat d’oportunitats de totes les
persones que viuen a la ciutat.
Evidentment per construir aquesta ciutat ètica, el primer objectiu és reduir les
desigualtats i evitar l’exclusió i aquest repte s’ha s’afrontar de manera conjunta
entre l'administració i la societat civil. La solidaritat i l’equitat són valors
primordials en el marc ideològic de la nostra ciutat.
∗ des de la llibertat com a valor irrenunciable de la vida col·lectiva.
Ens comprometem a defensar la llibertat com el valor sobre el qual reposa la
democràcia. La democràcia només és possible perquè la ciutadania pren la
decisió lliure de viure en comunitat acceptant certes regles, drets i deures
comuns que tots hem de complir.
Conviure amb llibertat implica participar de la vida pública i de la vida política
des de la coresponsabilitat. Només amb les condicions per poder exercir el
creixement personal i col·lectiu podrem assolir la felicitat.
∗ fomentant l’esforç i la disciplina, perquè defensem que la qualitat de la
convivència a la ciutat està lligada a la capacitat de cadascú de desenvolupar
la seva tasca amb excel·lència i exercint de forma contínua.
Ens definim com a ciutadans i ciutadanes amb capacitat de sacrifici i esperit de
superació, que actuem anhelant la feina ben feta, amb paciència i ordre.
Esforçar-nos i ser disciplinats requereix actuar amb perseverança.
∗ promovent la confiança perquè entenem que la confiança fa que les relacions
ciutadanes siguin fermes i sòlides.
Relacionant-nos des de la credibilitat, amb respecte a la discrepància i amb
esperit crític. Així construirem relacions basades en l’honestedat, la sinceritat i
la lleialtat.
Confiar ens ajudarà a viure en un entorn en el qual la seguretat sigui
perceptible i palpable.
∗ fomentant l’amor i l’estima cap al proïsme i envers la ciutat. Aquesta actitud
implica reconèixer la legitimitat dels altres, superant l’interès propi des de
l’altruisme i exercint empatia amb qui ens envolta.
Reconeixent la vessant emocional de les relacions humanes, entenem que
l’amor cap als altres i cap al que ens envolta és necessari per a la qualitat de
la bona convivència a la ciutat. Ens comprometem a tenir cura dels que estan a
prop nostre i a tractar-los amb tendresa.
Reconèixer i estimar s’ha de traduir en compromís, sensibilitat i solidaritat.
∗ entenent que l’hospitalitat és el valor que defineix la ciutat que hem sigut, som i
volem ser.

Els sabadellencs i sabadellenques acollim els que hi arriben de nou, amb
generositat, amabilitat i confiança. Ens comprometem a acollir els nouvinguts i els
demanem que es comprometin a implicar-se activament en la seva integració i en
al comprensió dels que ja viuen, a compartir les normes col·lectives i a participar
de la cultura pública comuna
Ser hospitalari requereix comprensió i coresponsabilitat.
∗ compartint que l'austeritat és un valor que cal recuperar i defensar per guanyar el
futur.
Fent les coses seguint criteris de sostenibilitat, entesa com a l’optimització i la
racionalització dels recursos. Aquest criteri és independent de la naturalesa dels
recursos.
A títol individual i col·lectiu, ser austers a través de l’estalvi, el seny i la prudència.
∗ des de la responsabilitat mútua de totes les persones que la compartim.
La responsabilitat en la seva dimensió comuna, la de la coresponsabilitat, ens ha
de manar cap a actituds de maduresa, compromís, implicació i cooperació.
La ciutat és de totes les persones que hi vivim, i totes som responsables del
benestar i la qualitat de la convivència que s’hi assoleix.
∗ conviure des de l’optimisme en totes les dimensions de la vida en comú a la ciutat.
Treballem per fomentar l’autoestima de les persones per aconseguir un entorn
positiu en el qual existeixen espais per a l’alegria i l’esperança en el futur.
Sent optimistes aconseguirem que la bona convivència sigui, també sinònim de
felicitat.

REBOST

Continuem amb el treball d’ajut,assistència i acompanyament que realitzem quinzenal des
del rebost. Necessitem llaunes de tonyina.( packs de 3).
Propera distribució d’aliments, classes de català i suport per estudiants d’ensenyament
obligatoris: 2-4-11

AGENDA

PREGUNTA ED

25,26-3 Congrés d’adoració

PEL MES DE MARÇ: Un personatge:
Pista 3: L'esclava i el seu fill van ser expulsats
quan Déu va donar un fill propi a la dona
que era estèril.
Pista 2:Esclava que va donar el seu propi filla
una altra dona que no en podia tenir
Pista1: 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

27-3 Inauguració Mural Redemptor.12h
2-4 Rebost/Manteniment
3-4 Conferència ED. Jose Luis Suarez
8-4 Vetllada de pregària
9-4 Fes ta de la primavera UMMBC/CET
12-4 Reunió de diaques
19-4 Culte Unit de Setmana Santa

