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, Miquel germà de la Roser, Joan
fill d’en Paco, la Sònia i en Joan.
∗ Per les persones grans de la comunitat.
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗ Per les famílies de l’Església i les que passen moments difícils.
∗ Per les famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de consol.
∗ Pel ministeri d’evangelització. Per les persones que durant aquest any han
pogut escoltar el missatge del Crist.
∗ Pel projecte Bona Llavor Diaconia.
∗ Pel ministeri de la Coral i els seus cantaires.
∗ Per les oportunitats que ens oferirà el nou any de compartir l’amor del nostre
Déu.

Cultes

Número 1305

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
Dijous: 2/4 de 6 Suport educatiu per infants de primària
i classes de conversa en català i castellà per adults.

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

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

Diaques

8 de gener de 2012

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;

8 de gener//15 de gener
Diaca de torn: Xavier N// Paco A
Torn de porta: Ruben R//Joan F

ANIVERSARIS
8-1 Ivan C

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 PLANETA BLAU
Salm 24

Enric Capó

Va ser l’astronauta soviètic Gagarin la primera persona que va viatjar a l’espai exterior
(1961) i va tenir el privilegi de veure, des de la llunyania, el nostre planeta terra en tota la
seva bellesa. Ens diu que era tan maco que feia goig de veure’l. Com que resplendia en un
color blavós el va definir com el Planeta Blau. Des d’aleshores l’anomenem així. Els oceans i
l’atmosfera que els rodegen li donen aquest color tan peculiar. Posteriorment hem pogut
veure fotografies del planeta plenes de llum i de color i ens commou viure en un lloc tan
preciós. La qualitat i precisió de les fotografies donen testimoni d’aquest món on vivim, la
nostra terra, poblat per set mil milions d’habitants. Però el planeta blau no és blau: és fosc,
negre. No té cap mena de llum pròpia. Es un llum apagat sense cap mena d’atractiu fora del
fet que té les condiciones necessàries per mantenir la vida humana. Però, fins i tot aquest fet
no és del tot determinant. L’anomenat planeta blau és el que és gràcies al sol que l’il·lumina,
fa possible la vida i li dóna mil colors. Quan el sol marxa tot es foscor, quan apareix de nou
sorgeixen els colors i la vida brolla per tot arreu. Nosaltres, que no podem veure el globus de
la terra, tenim al menys el privilegi de veure com el sol ens il·lumina la vida i ens permet de
gaudir d’uns paisatges meravellosos.
També en el camp de la vida i de l’experiència humana, el planeta blau està ple de color,
música, imatges.
Contemplat des de lluny, superficialment, ofereix un espectacle molt semblant al món físic. Hi
ha festa, alegria, soroll, llums brillants i espectaculars. La nostra societat va també vestida de
festa i, en la seva superficialitat dóna la impressió de felicitat. Però aquí també ens passa que
les aparences enganyen. No tot és llum i alegria. Hi ha molt dolor i molta angoixa. Per sota
de les experiències gratificants, hi ha un clam com el que menciona Pau a la seva carta als
romans: “tot l’univers creat es troba sotmès al fracàs... però manté l’esperança que també
serà alliberat de l’esclavatge de la corrupció i obtindrà la llibertat i la glòria dels fills de
Déu” (Ro 8,20-21).
Per què menciono tot això en un dia com el d’avui? Perquè el Nadal és el principi de la nova
vida per a aquest planeta, al mateix temps, blau i fosc, brillant i opac, que viu, no dels seus
propis recursos, sinó de recursos aliens que el fan viure: el sol, en el camp físic més proper, i
la llum de Déu en el camp moral i espiritual. Si aquestes dues fonts de vida se’ls hi retiren, ja
no queda més que foscor i mort.
Nadal significa la presència de Deu en el nostre món, no per un temps, sinó per sempre.
L’evangeli de Joan, en la seva introducció teològica sobre la vinguda de Crist, diu textuament:
“La Paraula es va fer home i va plantar la seva tenda entre nosaltres”. (Jn 1,14). Una tenda
del desert junt a altres tendes, un habitatge humà al costat d’altres habitatges. Va venir a fer
estatge amb nosaltres. Ens va dir que volia ser home amb els homes. Es va solidaritzar tant
amb nosaltres que va ser un més, subjecte a tot: el fred, el dolor, la malaltia i la mort. És cert
que Jesús va marxar d’entre nosaltres en un moment històric determinat, però ens va
assegurar: “Jo estic amb vosaltres tots els dies fins a la fi del món”. Es a dir, amb nosaltres, i
entre nosaltres, i dins de nosaltres. L’abaixament de Crist al nostre nivell no és una ficció, sinó
una realitat per sempre. Es el Senyor que ve a compartir la nostra vida i a dignificar-la. Ser
amb nosaltres vol dir, lluitar amb nosaltres, patir amb nosaltres, crear en el món i en
nosaltres, noves condicions de vida. Ell és la llum de dalt que ve a convertir el nostre planeta
fosc en un planeta blau, ple de goig i de felicitat. Si per al món físic el sol és imprescindible,
ja que sense ell no pot viure, per a la humanitat i la seva supervivència, també és
imprescindible que en nosaltres brilli el “sol de la justícia”. (Ml 4,2).
Nadal és el fet de Déu que fa estatge entre nosaltres, i s’hi queda, per compartir el que som i

el que fem. La seva tenda està plantada en el terreny dels nostres egoismes, la nostra violència,
les nostres cobejances, la passió per posseir, que són les forces destructives, que ens enfonsen en
la més cruel barbàrie i ens sumeixen en l’inframón de les forces del mal. Nadal, en canvi, és
l’espai que Déu ha establert en aquest planeta fosc, sacsejat per les forces del mal, per tal
d’il·luminar les nostres tenebres i mostrar-nos l’autèntic sentit de la vida. Nadal vol dir llum, vol dir
amor, vol dir, perdó, vol dir reconciliació. Vol dir ajustar-nos al patró de la vida que ens crida a
ser solidaris en una unitat de propòsit i d’objectius. Es la gran oportunitat de la vida, la vertadera
oportunitat de supervivència. Si seguim el camí del nostre món no hi ha grans esperances de
futur. Cal posar el Nadal en el centre de la vida. Es a dir, cal afirmar i seguir el valors que Crist
ens transmet. Hi ha una tenda planada entre nosaltres i en nosaltres: la que va plantar Crist per
compartir la nostra vida. En ella hi és tot, és a dir, tot el que necessitem per viure i gaudir de la
vida: un nou estil d’existència que no es caracteritzi per la centralitat de l’egoisme, sinó per
l’acceptació real i joiosa dels valors del Regne de Déu. Entrem-hi i deixem que Aquell que és la
llum del món converteixi el nostra planeta fosc en el planeta blau, la nostra vida perduda en un
broll d’aigua viva. El Nadal sempre apunta vers aquella ciutat del final dels temps on no hi haurà
més nit, ni caldrà la llum dels gresols ni la del sol: el Senyor Déu els il·luminarà i regnaran pel
segles dels segles.” (Ap 2,5).

REBOST
AGENDA

Continuem necessitant de la vostra col·laboració i
recolzament per continuar realitzant aquesta tasca
al servei del qui ho necessita. Gràcies per les vostres
pregàries. Propera distribució:14-2-12

12-1-12 Senyores, Classes,Culte de
MEMÒRIES/ INFORMES
pregària
Responsables de ministeris, l’any s’està acabant i
14-1-12 Rebost/Concert IBEC, Poble
15-1-12 Conferència ED. Culte 18h hem de començar a preparar els informes
anuals. Lliureu el doc a la Myriam o envieu per
participació de la Damaris Playa
mail.
21-1-12 Concert Castellar del Vallés
COMIAT
4-2-12 Assemblea d’església

LA PREGUNTA DE L’ED
RESPOSTA MES DE DESEMBRE:
Un personatge de la Bíblia:
SAMUEL
Pista1: Ciutat o ciutadella, que encara
existeix però amb un altre nom, que
només apareix una vegada en tota la
Biblia"
Us animem a participar !.

REUNIONS DIJOUS

Adolf Monsó, ha passat a la presencia del Senyor
el passat 5 de gener. Fem palès el nostre condol
a la família per aquesta separació temporal, tot
confiant en la gràcia del Senyor per superar la
pèrdua.

INICIATIVES PRO-TEMPLE
L’estona del café, podeu col·laborar portant:
galetes, cafè,llet,pastes, sucs...
El que recollim a la capseta també va per les
obres.
Últim dia LIQUIDACIÓ BASAR NADALENC!

Dijous, 12 de gener reprenem les reunions i activitats habituals.
Us hi esperem!

