Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: Mercè R, la Rosa i l’Artur i la mare de la
Rosa , la Magdalena, l’Elisabeta i la seva filla Alina, en Paco R i el seu fill Joan fill,
l'àvia de la Sònia i mare d’en Joan, Teresa Q, familia Rial-Alasraki (Bona Nova), M.
Elvira, Blandina R
∗ Per les persones grans de la comunitat, que el Senyor els hi doni salut i fortalesa en
aquesta etapa de la seva vida.
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗ Per les famílies de l’Església i les que passen moments difícils.
∗ Pel ministeri d’evangelització.
∗ Pel pastor, els diaques i tota la congregació, per que estiguem ben arrelats en la
Paraula de Déu i que units en el Senyor puguem desenvolupar les tasques quer Ell té
preparades per nosaltres.
∗ Pel projecte Bona Llavor Diaconia.
∗ Per les oportunitats que tenim de compartir l’amor del nostre Déu.

Cultes

Número 1310

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

12 de febrer 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;

12 de febrer//19 de febrer
Diaca de torn: Àngela R//Myriam R
Torn de porta: Ruben R//Joan F

ANIVERSARIS
14 Max C
15 Manel P C
16 Pilar A

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

Busqueu primerament el regne de Déu i la seva justícia, i
tot això altre us ho donarà de més a més. (Mateu 6:33)
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

LA CRISIS

RAQUEL REGINALDO

Quin és el tema del dia i que, encara que tothom ho voldria, no passa de moda? La
crisis. És mundial i se’n parla per tot arreu: premsa, televisió, al carrer, al mercat,
etc. I per tot arreu és fa notar: manca de feina, pèrdua d’habitatges, famílies sense
recursos, restriccions, bé ara no se’n diu eixís, se’n diu retallades, pot ser per el mal
record que la gent gran tenim de les restriccions i el racionament de tots els
aliments, desprès de la guerra civil. (Jo encara guardo la meva partida de
naixement amb unes lletres grosses que es destaquen: “De uso solamente para la
cartilla de racionamiento”
La pregunta que tothom es fa i que ningú sap contestar exactament és: “I qui en té
la culpa de la crisis?” Les respostes son variades: “El govern, i els ajuntaments per
haver gastat el que no tenien, els bancs per fer préstecs de alt risc, per cobrar fortes
comissions i interessos, la gent per haver-ne hipotecat el futur, comprant cosses per
sobre de les seves possibilitats...”
La resposta es no del tot, aquesta crisis, no és més, que la conseqüència d’una altre
crisis, molt més greu, que no es veu, però es nota: el mon sencer pateix una forte,
fortíssima crisis ESPIRITUAL. Molts perquè no creuen amb Déu, o perquè no els
interessa creure, suposaria haver d’abandonar les immoralitats i pràctiques
abusives, el que creuen, erròniament, és una vida alegra i divertida. Altres, una gran
majoria, perquè a pesar d’ auto anomenar-se cristians, només ho son de nom.
Assisteixen als actes oficials, i algun cop a les esglésies, si hi ha grans
esdeveniments, però no ho senten dins del seu cor. Només falta donar un cop d’ull
a la societat actual, quins valors morals, ja no dic cristians, te?
Només que seguissin, de veritat, els 10 manaments (Èxode 20:1-17), el món no
tindria crisis. Uns quans exemples: NO TINDRAS ALTRE DÉU MÉS QUE A MI: n’està
ple de falsos deus: drogues, bacanals, futbol, loteries, dines, i un llarg etc. HONRA
AL PARE I LA MARE: quans pares hi ha que han de denunciar els seus fills per
maltractaments?, majoritàriament degut a les drogues. NO MATARÀS: mirem les
noticies, quans cops es viola aquest manament?. NO COMETRAS ADULTERI: A més
del significat d’aquesta paraula si pot afegir: casats, si se’n pot dir així, homes amb
homes i dones amb dones, parelles que conviuen sense casar-se, una llei de
l’avortament que inclús una nena petita, sense autorització de cap classe, ho pot
demanar, en lloc de inculcar-l’hi una bona moral, per evitar arribar a aquest
extrem. NO ROBARÀS: Personatges públics, governants, empresaris, banquers, sota
la sospita de suborns, d’estafes i enriquir-se a costa dels altres, i un llarg etc. que
cada dia llegim a la premsa o escoltem a la televisió. Aquí si pot afegir el que també
diu la Bíblia: “Evita perjudicar el desvalgut, no practicaràs l’usura, ni els interessos
excessius” (Ezequiel 18:17) “Que ningú no miri solament pels seus propis interessos,
sinó que cadascú també miri per els dels altres” (Filipencs 2:4) NO ALSARÀS

FALSOS TESTIMONIS: Cada cop que hi ha eleccions, no se perquè, però recordo
aquest manament.
No fa molt, em van explicar una anècdota, verídica, que il·lustres molt bé el que
és una vida cristiana. Va passar a uns germans en la fe. Van necessitar un fuster
per fer uns armaris, no recordo si a la cuina o en un vestidor. Li van encarregar la
feina a un senyor, professional, de la seva església. Quan va acabar i els va
presentar la factura, van veure que era quasi la meitat del que normalment en
demanava un fuster, i li van comentar. La resposta del operari va ser contundent:
“Jo treballo per guanyar-me la vida, no per fer-me ric a costa dels altres. Si
abusés, allà dalt hi ha qui tot ho veu i no li agradaria” Això es una resposta
cristiana, si tothom la practiques, a on seria la crisis?

AGENDA

REBOST

LA PREGUNTA DE L’ED

AQUESTA SETMANA

INICIATIVES PRO-TEMPLE

DOCUMENTAL

Continuem necessitant de la vostra
18-2 Assamblea General del
col·laboració i recolzament per seguir realitzant
CEC//Taller teológico: Los conflictos en
aquesta tasca al servei del qui ho necessita.
la iglesia—Jose Luis Suarez.Llibreria
Gràcies per les vostres pregàries. Necessitem
Abba
tonyina. Propera distribució:11-2-12
25-2 Rebost/Concert Reus/
Documental—Caixa Forum
FORMACIÓ
26-2 Conferència ED”El simbolisme dels
Taller Breu
nombres al món hebreu”
Dia: 18-2-12, de 10,15a 14h. Lloc: Llibreria
3-3 Coral Vilafranca
Abba, Girona,7-BCN
2 al 4 de març XIII– Seminari de Los conflictos en la iglesia. Ponent: Jose Luis
formació UMMBE– Alacant
Suarez
Dilluns–
Dilluns– Varem signar el conveni de
Aquest mes busquem un personatge.
col·laboració de les 3 Esglésies Baptistes de SBD
Pista 2: Fidel seguidor de Pau
amb la fundació ABSIDE.
PISTA 1 : Jove creient, fill de mare
Dimecres–
Dimecres– Les entitats religioses de SBD varen
jueva i pare grec.
ser convocades per l’Ajuntament per aclarir els
Aquesta és més fácil!
processos administratius que s’han de seguir per
Us animem a participar!
realitzar obres o reformes en els centres de culte.

L’estona del café, podeu col·laborar
25 de febrer a les 20h, al Caixa forum de
portant: galetes, cafè,llet,pastes,
BCN, projecció documental Historias de
sucs.
un sueño. Entrades: www.25f.nde.es
Has encarregat la teva teula a la
Places limitades.
Marta N?

