Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Mercè R, la mare de la Rosa

M, Magdalena P, M., Elisabeta i la seva filla Alina, el pare de la Rosa
Maria M, Francisco M.
∗ Per les persones grans de la comunitat.
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗ Per les famílies de l’Església.
∗ Per les persones que estant patint arreu del món.
∗ Pel grup de senyores i el culte de pregària.
∗ Pel ministeri d’evangelització.
∗ Pel projecte en el que s’està treballant des de Bona Llavor Diaconia.
∗ Per l'oportunitat de poder servir al Senyor cada dia.

Cultes

Número 1294

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!

Senyores

Diumenge: Escola Dominical 11h matí.
Culte d'adoració 18h
Dijous: Culte de pregària 20h

2/4 de 7 de la tarda

Bona Llavor
Repartim roba i aliments
Esmorzem
Classes de català per adults amb guarderia
Fem deures (per nens/es de primària)
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí

Caldera
15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

Corals
Al·leluia: Diumenge a les 20h
L’Estel: Diumenge 2/4 1 del migdia

Diaques

16 d’octubre de 2011

Atenció pastoral
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;

Mt

3
18,

16 d’octubre//23 d’octubre

Diaca de torn: Myiram R//Xavier N
Torn de porta: Benjami G//Gregori P
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

Els nens treballadors

Raquel Reginaldo

Es parla molt dels infants de l' anomenat tercer món, que estan obligats a
treballar i no poden gaudir de la seva infantesa. Ho trobo horrorós, les
criatures tenen el dret de jugar i estudiar. Quan la meva mare m’explicava
que ella amb 8 anys ja la posaven davant d’una màquina a treballar i que
en aquella època era el que els tocava fer a la quasi totalitat dels nens i
nenes, jo ho trobava una barbaritat. S’hauria de prohibir a tot el món
aquesta pràctica. Sortosament, l’explotació infantil en el nostre país ja s’ha
eradicat... o no? Fa uns dies, vaig veure un reportatge, i abans ja n’havia
llegit alguna cosa, de nens i nenes artistes de cine i/o televisió. Molts d’ells i
d’elles, fan papers impropis de la seva edat i encara em sembla més greu,
les nenes que fan de models fotogràfiques, pintades, amb vestimenta i
posats que inclús per una noia adulta, serien qüestionables.
L’excusa és, -“els agrada fer-ho ...? Hi havia una nena que el seu primer
paper el va interpretar a l’edat de dos anys. Pot una nena tan petita saber si
li agrada? Pot demanar als seus pares que vol ser artista perquè li encanta,
si encara no pot entendre que és ser artista? O són els pares els que els hi
agrada? O potser, no serà una font d’ingressos?
No deixa de ser un treball que fan menors d’edat, dissimulat, això si, per el
“glamour” que representa, que fa que no es vegi com una feina. No poden
jugar i quasi ni estudiar, els malmeten el caràcter. Van preguntar a les
criatures que voldrien ser de grans, menys una, la més gran, que va dir que
li agradaria ser actriu i guanyar un oscar, la resta van dir la més variada
diversitat d’oficis, tots menys continuar actuant.
A una senyora, li van preguntar que feia amb els diners que guanyava la
seva filla. Jo m’esperava que diria que els hi posaven a un compte bancari,
a nom de la nena, per quan sigues gran. Doncs no, em va sorprendre dient
que farien un viatge tota la família, no vaig entendre a on, però encara que
fos a Disneyland, que ja dic, no ho sé, al meu entendre és abusar d’una
menor en benefici de tota la família. Per mi, la diferència entre els uns i els
altres, rau en les condicions en que ho han de fer: mal tractats, mal vestits,
mal alimentats, feines cansades i esgotadores, en resum condicions
monstruosos, esfereïdors, per els uns i vestits bonics, mimats, pares cofois
del que fan els seus fills, molt ben vistos per la societat, inclús admirats, els
altres. Però en el fons, nens que no els deixen ser nens.
Els nens son les joies del Senyor: “Qui aculli un infant com aquest en el meu

nom, a mi m’acull.” (Mateu 18:5-6) “Deixeu els infants i no els impediu de
venir a mi, perquè el Regna de Déu és dels qui són cóm ells” (Mateu 13-14)

REBOST
Ja sabeu que del Banc rebem 11 productes , d’altres els posa el Rebost Solidari i les
nostres aportacions fan que els lots que lliurem siguin més complerts i puguin tenir allò
que considera bàsic. Portem: tonyina,cacau en pols, oli d’oliva i llaunes diverses. Moltes
gràcies per la vostra col·laboració i què el Senyor renovi l’energia i la il·lusió per
continuar el dia

CRIDA al voluntariat
Estem començant a desenvolupar un projecte de reforç per infants i d`aprenentatge del
català per estrangers, amb l’assistent social de barri. Necessitem persones per
col·laborar els dijous a partir de 2/4 de sis de la tarda. Coordina Àngela R.

AGENDA

BATEJOS

23-10 Culte d’adoració amb la
participació d’en Diego Martínez
29-10 Rebost / Reunió d’Església a
les18h
31-10 Castanyada
6-11 Culte de batejos, 18h a
l’Església del Redemptor. Carrer
Moratin,105

Han demanat batejar-se els nostres
germans/es: Àngel, Carme i Lois R.
Aquest culte de testimoni i celebració el
realitzarem a les 18h , el proper 6 de
novembre a l’Església del Redemptor carrer
Moratin 105

PROJECTE MI ESPERANZA

LA PREGUNTA DE L’ED
Pel mes d’octubre, busquem una
ciutat.
Pista 3: Pau els hi va escriure
dues epístoles, En la primera
mostra la seva preocupació per
les divisions de l'església.
Pista 2: Ciutat que fou visitada per Pau
durant el segon i tercer viatge. Allà va
créixer una església.
Pista 1: Gran ciutat localitzada a la
Grècia continental.
Us animem a participar .

El dissabte passat L’Anna, la Núria i en
Manel varen assistir al curs de formació
per líders i coordinadors del Projecte mi
Esperanza.
Hi ha més de 1200 esglésies que s’han
afegit a la Campanya.
Per participar-hi, poseu-vos en contacte
amb el nostre pastor o amb l’Anna
Martínez, i podreu rebre l’assessorament i
la formació necessària per desenvolupar
aquesta tasca

