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, Susan W, Maria C.
∗ Per les persones grans de la comunitat.

15 de maig de 2011
Número 1272

∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

∗Perquè el Senyor doni saviesa al Consell de diaques.

Benvingut!

∗ Per les famílies que passen temps difícils.

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!

∗ Per les persones que pateixen, especialment pels ciutadans de Llorca.
∗ Perquè malgrat tot podem mirar el món amb esperança.
∗Gràcies per l'oportunitat de servir-te

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

Senyor, quantes vegades he de
perdonar el meu germà si peca
contra mi?

"

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.

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;

15 de maig//22 de maig

Diaca de torn:Paco A//Xavi N
Torn de porta:Ruben R//Benjamí G

ANIVERSARIS
20 Gabriel L

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

Fins a set vegades?
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

Mt 18,21

Als fills de Bin Laden, des de dins del cor

Àngela R

Des del moment en que vaig saber de l’existència del vostre pare, just després de
l’atemptat de les Torres Bessones l’11 de setembre de 2001, va representar per a mi,
l’autèntica imatge del mal, aquell qui desitja destruir per què pensa que els seus han
estat perjudicats i que han sofert durant molts anys tracte vexatori i ha acumulat dins
del seu cor ingents quantitats de rancúnia i odi fins arribar a aplicar “l’ull per a ull i
dent per a dent” sentiment del que ens parla la Bíblia i que una persona de Déu no
hauria de deixar aflorar en el seu cor.
De vegades pensava en com es deuria sentir sabent que havia estat el causant de la
mor de gairebé 3.000 persones en un sol acte, que havia inferit patiment màxim i per
sempre a totes aquelles famílies i que la majoria de la gent del món no entenia ni
entendria de cap manera aquella acció. Però sobre tot què li devia dir la seva
consciència quan es recordava d’aquells col·laboradors seus que havien mor per
haver interioritzat les seves instruccions i que amb fe incondicional cap al seu líder
havien estat els executors materials, com s’haurien presentat davant Déu? el mateix
Déu,
Durant anys les diferents hipòtesis sobre la seva existència havia deixat una mica
difuminat el seu record només recobrat en moments puntuals en que els mitjans
d’informació parlaven d’un possible futur atemptat i la seva implicació directa en
anteriors. Tot i així, sempre ha estat latent la sensació de perill cap a la humanitat que
es va generar en aquell 11 de setembre de com un cor que s’ha deixat envair pel
sentiment de la violència pot aconseguir que milions i milions de persones del món se
sentin amenaçades.
Ara, que tots els indicis apunten a que el vostre pare ha estat executat , que se li ha
aplicat la seva llei de “ull per ull” o el més actual “qui la fa la paga” m’envaeix un
sentiment de tristesa per aquella persona que podia haver estat i que no va ser i puc
dir amb el cor a la mà que sento angoixa quan escolto, tal com han manifestat alguns
periodistes, que el país més poderós del món occidental, en aquest cas, en pot dir
justícia de la venjança,. No es tracta ni és el lloc de qüestionar lleis vigents, només fa
que tingui més presents i faci meves les paraules d’un paràgraf del preàmbul de la
Constitució de la UNESCO: Ja que les guerres neixen en la ment dels homes, és en la
ment dels homes on cal bastir els baluards de la pau.
No podem controlar les nostres immediates reaccions quan se’ns fereix directament,
quan veiem la destrucció en el nostre entorn quan ens maltracten els nostres fills.
Potser es pugui fins i tot trobar legítim el sentiment immediat d’ira cap a l’agressor.

Però Déu ens ha proveït de reflexió i de capacitat de paciència i potser l’únic que
podem fer és intentar allunyar el més petit sentiment de venjança quan aquest ens
vingui i al seu lloc deixar entrar la mena de comprensió i perdó que ens fa entendre
que la condició humana està plena de contradiccions i febleses.
Es fàcil, potser, manifestar aquesta mena de coses quan no ens afecten plenament i
les veiem des de la distancia, però es tracta també d’omplir-nos de pensaments
d’amor i comprensió i molt sovint han de prendre la forma de perdó quan el més
fàcil, el més humà és aplicar l’ull per ull.
Des d’aquesta distancia, doncs, us desitjo que la vostra vida sigui millor que la del
vostre pare terrenal amb la seguretat que el vostre pare espiritual està sempre
disponible per guiar-vos en tots els moments de la vida, siguin quines siguin les
situacions.

REBOST

PREGUNTA ED

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: 28-5

Pregunta mes de maig
Aquest mes busquem un arbre:
Pista 2:A l'Antic Testament, apareix dins
de versets de caire poètic.
Pista 1: Arbre del què s’extreia un
agradable perfum.

CATECÚMENS

Properament iniciarem classes de catecúmens
per aquells germans/es que han manifestat el
21-5 CET Església,Lloc:Redemptor, desig de batejar-se. Si estàs meditant el tema
Tema:HABACUC; Excursió Unida Rubi
o si sents aquest cridament a obeir al Senyor,
27,28 i29– Recés UMBE Comarruga
parla amb el pastor Melero.
28-5 Rebost Músics
EXCURSIÓ UNIDA
29-5 Dia de la família
4-6 Culte aniversari 30 anys CE, Verdi.
El dia 21-5-11 s’ha organitzat l’excursió anual
en la que ens trobem diverses eglésies.
LORCA
Enguany el lloc de trobada és la població de
Ens ha arribat informació dels germans
Rubí i el lloc de trobada l’església. Mireu
de Lorca. L’edifici de l’església ha quedat
programa a la cartellera.
afectat i les dependencies de l’obra social
han quedat totalment derruïdes. Les
vivendes del 90% de la congregació ha
quedat afectada.

AGENDA

