Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Teresa Q, la Magdalena, la Mercé R,
la Rosa i l’Artur i la mare de la Rosa , l’Elisabeta i la seva filla Alina, la M. Elvira, la
família Pont, el fill d’en Paco R.
∗ Per les persones grans de la comunitat, que el Senyor els hi doni salut i fortalesa en
aquesta etapa de la seva vida. I que nosaltres puguem aprendre de la seva saviesa.
∗ Pels nois i noies de la nostra comunitat.
∗ Per les famílies de l’Església.
∗ Pel ministeri d’evangelització.
∗ Per la congregació, que estiguem ben arrelats en la Paraula de Déu i que units en el
Senyor puguem desenvolupar les tasques que Ell té preparades per nosaltres.
∗ Pels projectes de Bona Llavor Diaconia.
∗ Per les obres.
∗ Per cada nou dia.

Cultes

15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

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 activi- tats i serveis!

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.

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

Diaques

Número 1319

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

Senyores

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

Caldera

15 d’abril 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;

15 d’abril//22 d’abril
Diaca de torn: Amadeu G//Xavier N

ANIVERSARIS
21 Amelia M

Torn de porta: Joan F// Benjamí G
Si teniu alguna aportació pel fulletó, envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!

Lluc 24,6
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

LA PASQUA
Guillem Correa, pastor a Barcelona i Secretari General del CEC

Al calendari cristià hi ha dues dates assenyalades que sobresurten de totes
les altres: Nadal i Pasqua. El naixement de Jesús i la resurrecció de Jesús.
En realitat aquests dos dies són festius perquè per als cristians és sempre
una festa rememorar que Déu, en Jesús, es va encarnar i que Jesús va
vèncer la Creu amb la seva resurrecció de la mort al tercer dia. Però els
temps canvien. Avui, la festa de la Pasqua és un temps que, cada cop
més, s’ha de viure des del recolliment personal i, a ser possible, des de la
convivència de la Comunitat de Fe.
Al contrari del Nadal en què tothom, creients i no creients, participa de la
festa i en què cadascú el bateja amb el nom que neix de la seva fe o de
la seva manca de fe, la Pasqua és un espai de distanciament social. Una
bona part de la societat viu la Setmana Santa com un espai de vacances
que s’aprofita per a viatjar o per a un ‘merescut descans’. L’altra part de
la societat, els que som fills de la fe en Jesús, la vivim com una oportunitat
per endinsar-nos en la nostra espiritualitat.
Si la meditació diària ens porta a la presència de Déu, tot trobant-nos
amb Jesús, la Setmana Santa és l’encontre amb el Jesús més humà, més
proper, més com cadascú de nosaltres. És el Jesús que pateix perquè
estima, és el Jesús que estima perquè ens vol a prop seu, és el Jesús que,
per tenir-nos propers, fa el que calgui encara que el que calgui sigui
morir per a tots nosaltres.
Però la Setmana Santa no és l’anunci d’una mort, sinó la proclamació
d’una resurrecció. El camí obligat és el camí de la mort però la mort és
només un estadi del camí; en cap moment és la seva fi. La fi, el propòsit,
de la Setmana Santa és el diumenge de Pasqua, és el diumenge de
Resurrecció. Per això la Pasqua és una festa que s’ha de viure amb
l’alegria del creient, amb l’alegria de la fe.
La Bíblia afirma: Crist ha ressuscitat
ressuscitat.
I des del poble responem: Sí, certament, Crist ha ressuscitat!

REBOST
Ja tenim el dia del Llibre aquí, el dia 28 amb les aportacions de llibres en bon estat que
ens feu, regalarem llibres aquelles persones a les que acompanyem en el treball que
realitzem des de el rebost. Gràcies per la vostra col·laboració, recolzament i suport en
oració, que tant necessitem per continuar realitzant aquest ministeri en aquests
moments tant complicats per a moltes persones. Propera distribució : 28-4

AGENDA

PROGRAMES TV

15-4 Conferència ED. “Operació
El programa de les esglésies evangèliques
multiplicació”. F.Melero
Buenas Noticias que s’emet per TV2 tots
16-4 i 11-6 Cet reciclatge; hora: els diumenges canvia d’horari ara a les
9h45’
10’30 a la nostre Església; Ponent: 9h45’.
Néixer de Nou, al canal 33 lúltim diumenge
Jaume Triginé. Tema: La figura d’un de mes a les 11,15h. Proper 29-4
pastor-mentor en el nostre context.
LA PREGUNTA DE L’ED
21-4 Assaig músics/ UMC Festa de la
Pel mes d’abril tornem a buscar un altre
primavera a la Barceloneta/ Taller personatge
Breu Església de Tallers.
Pista 2:No
n'hi ha cap més amb aquest
2
nom
en
tota
la Bíblia
28-4 Rebost/ Cet Església

DIA DEL LLIBRE
Durant el mes d’abril, per celebrar
la diada del llibre, posarem la taula
de venda,
podrem gaudir de
descomptes. Els guanys que
s’obtinguin aniran destinats a Protemple. Podeu fer comandes a la
Dorcas.

LECTURES BIBLIQUES

Pista 1:
1 Dona que vivia en un poble molt a
prop de Jerusalem

Us animem a participar!

TALLER BREU
El dia 21 d’abril de 10h a 14, a les
dependències de l’església del carrer
Tallers de Barcelona, organitzat pel taller
Teològic es realitzarà un Taller Breu amb
el Títol: L’església local o l’evangeli de
Marc i el ponent serà el professor Joan
Sanchez. Més informació al taulell.

Proposta per aquesta setmana, versets curts per memoritzar i càpsula al dia.
Tema: El perdó
Dll, Mt 5, 21-26; Dm. Mt 6,7-13.; Dc. Mt 18,21-35;
Dj. Ef 4,25-32; Dv. 1Jn 1,5; Ds. 1Jn 2,6; Dg Ac 12, 12-17.

