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

l’Elisabeta), la Rosa l’Artur i els seus pares, Joan i Sònia,Susan W, Maria C.
∗ Per les persones grans de la comunitat.
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗ Per les famílies que passen temps difícils.
∗ Gràcies pels germans i germanes que ens acompanyen en el camí de la
fe.
∗ Per les persones que pateixen per causa de conflictes.
∗ Perquè malgrat tot podem mirar el món amb esperança
∗ Gràcies per cada nou dia.

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.

Número 1270

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!

He 12,14

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

1 de maig 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;

1 de maig//8 de maig

Diaca de torn:Xavi N//Myriam R
Torn de porta:Benjami G// Gregori

ANIVERSARIS
2 Juana F
4 Maite A
6 Lois R

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

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

El passat dimecres l’Arcadi Oliveres, professor d’Economia Aplicada de la
Universitat Autònoma de Barcelona i president de Justicia i Pau va
pronunciar una conferència en el marc de les VII Jornades de Bíblia i
Cultura organitzades per l’Església de Cerdanyola.
La xerrada portava per títol Bíblia i no violència. La veritat és que de Bíblia
se’n va parlar poc, però si que es va parlar de violència i més
específicament de lo no violència.
Amb el seu discurs crític, amb llenguatge clar i entenedor ens va fer un
recorregut molt interessant sobre el que hi ha al darrera de les guerres i el
que fa que aquestes és produeixin i mantinguin i va acabar amb respostes
pràctiques sobre el que nosaltres com individus o col·lectiu podem fer per
evitar la violència i les guerres.
La primera cosa que diu que podem fer és estar informats, ben informats.
Buscar altres maneres d’informar-se. Cosa gens fàcil ja que la majoria de
mitjans de comunicació són controlats per grups econòmics importants, per
tant hi hem de dedicar temps, i no ens podem quedar només amb la part
superficial allò que ens estem informant.
Rebutjar la guerra, no acceptar cap guerra. Hem de tenir molt clar que no
hi ha cap guerra justa.
Quan ha explotat una guerra o un conflicte, s’ha de negociar, negociar i
negociar.
Desarmar-se , per avançar en la pau no hi ha d’haver armes. Hem de
deixar de fabricar armes i quan n’hi ha, hem de promocionar el
desarmament de manera racional.
Educar per la pau, treballar en la cultura de la pau. Treballar amb els
infants,adolescents i joves,els valors de la pau.
Participar activament en els moviments socials
Practicar l’objecció: L’objecció en tot allò que sabem que ajuda a finançar,
a mantenir, a incentivar les guerres. L’objecció de consciència, científica,
laboral, escolar, fiscal, financera... sempre que sigui necessari.
En temes de pau no ens podem donar mai per vençuts i sempre hem de
viure amb l’esperança de que un altra món és possible i necessari i jo,
nosaltres som elements primordials i imprescindibles perquè aquest canvi
es produeixi.
Tenim una gran responsabilitat, com fills de Déu i portadors del seu
missatge de Salvació per aquest món.

REBOST
Necessitem llaunes de tonyina. (pak3) xocolata en pols.
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
obligatoris: 14-5

AGENDA

PREGUNTA ED

5-5 Inici curs de voluntariat Casal Pere
Pregunta mes d’abril:
Quart
Aquest mes buscarem un Rei... Bíblic.
6-5 Cine Fòrum amb sopar de germanor.
Pista 4: Rei de Massà o Meribà. La seva
única referència a la Bíblia es troba a
10-5 Diaques
Proverbis
14-5 Rebost– Manteniment
Pista 3:Aquest rei va rebre un oracle de
15-5 Culte especial
part de la seva mare, que el va instruir
21-5 CET Església HABACUC
Pista2:El Senyor va donar dos noms al mateix
28-5 Rebost Músics
territori, a causa de la discusió dels fills
29-5 Dia de la família
d'Israel
Pista1: Rei d’un territori situat al desert de Sin.

CURS VOLUNTARIAT

Els dies 5,10,12,17 i 19 de maig de 19 a
21h organitzat per l’Ajuntament de CAMPAMENT PER JOVES
Sabadell i amb la participació de la nostra Deixa la ciutat i vine al camp missioner, aquesta
Església Curs d’introducció al voluntariat
és la proposta que fa la UEBC als joves de 15 a
Lloc: Casal Pere Quart
25 anys pels dies del 6 al 8 de maig. Mireu al
taulell, sembla interessant!.

CINE FORUM

CONGRÉS MISSIONER

Dia 6 de maig , vetllada de cine forum amb
Dia 8 de maig i organitzat per la UEBC, congrés
deliciós sopar inclòs.
Pel·lícula que visualitzarem: El fin de la missioner a Vilafranca, tot el dia. DE TU A TU
Taulell d’anuncis informació complerta.
cosecha.
En Manel té la llista per anar muntant
l’organització.

