Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Mercé R, la Rosa i l’Artur i la mare

de la Rosa , l’Elisabeta i la seva filla Alina, la Núria P, la Ruth G, , pel fill d’en
Paco R, pel Raimon R pare, per l’Enric
∗ Per les persones que estan a l’atur que el Senyor els mostri la seva voluntat en
aquests temps durs i aviat trobin treball.
∗ 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.
∗ Per l’escola Dominical: mestres i alumnes.
∗ Pels dijous: suport escolar, reunió de senyores i culte de pregària
∗ Pel culte del dia de la Reforma. /Residència infantil
∗ Per la comissió d’obres.
∗ Per les noves oportunitats que el Senyor ens ofereix cada dia.

Cultes

15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

Corals

Diaques

Número 1347

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!

2/4 de 7 de la tarda

Bona Llavor
Repartim roba i aliments
Esmorzem
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Dijous a les 5h30’ suport escolar i català

Atenció pastoral

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

C/Reina Elionor 177
08205 Sabadell

Senyores

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

Caldera-Grup de pregària

28 d’octubre de 2012

Jn 13,35

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;

28 d’octubre// 4 de novembre
Diaca de torn: Myriam R//Francesc A
Torn de porta: Benjamí 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

El compromís social dels cristians

Guillem Correa

Jesús començà el seu ministeri entre nosaltres amb les paraules que
l’evangelista Lluc recull en el capítol quatre del seu evangeli tot dient:
“L’Esperit del Senyor … m’ha enviat a portar la bona nova als pobres, a

proclamar als captius la llibertat i als cecs el retorn a la llum, a posar en
llibertat els oprimits, a proclamar l’any de gràcia del Senyor”.
Veiem, doncs, que la paraula de Jesús és paraula de llibertat, és paraula de
compromís amb els més pobres i amb les persones en risc d’exclusió social
– com avui diríem-.
La seva va ser una vida coherent i plena de generositat, una generositat tan
immensurable que el van portar fins a la mort.
Ell ens va mostrar el camí.
Però abans de morir ens va explicar clarament què esperava de nosaltres.
Ens va concretar el camí, per si no havia quedat clar, i ens va mostrar com
volia que es comportessin els seus seguidors.
Les seves són les conegudes paraules recollides a l’evangeli de Mateu
capítol 25 quan diu”perquè tenia fam, i no em donàreu de menjar; tenia

set, i no em donàreu de beure; era foraster, i no em vau acollir; anava
despullat, i no em vau vestir, estava malalt o a la presó, i no em vau visitar”
Els que l’escoltaven sembla que fóssim nosaltres mateixos o conciutadans
nostres d’aquest novembre de l’any 2012. Amb cara de sorpresa li van
contestar: “¿Quan et vam veure afamat o assedegat, foraster o despullat,
malalt o a la presó, i no et vam assistir?”
I Jesús els contestà: “Us ho asseguro: tot allò que deixàveu de fer a un
d’aquests més petits, m’ho negàveu a mi”.
No podem posar cara de sorpresa, no podem dir que no sabem de què ens
estan parlant. Qui ens parla és Jesús. Ens mostra clarament el camí i ens
concreta com hem de fer aquest camí i a qui hem de recollir tot fent el camí.
El compromís social dels cristians no és més, però tampoc menys, que el
compromís cristià amb Jesús perquè si no ens comprometem amb els que
ens necessiten estem negant el Crist que afirmem que portem dins del cor.
Aportació protestant, 25-10-12

DIACONIA BONA LLAVOR
Continuem treballant quinzenalment en la tasca d’ajut, assistència i acompanyament, que
realitzem des del Rebost. Necessitem la vostra col·laboració, recolzament i suport en oració
per realitzar aquest ministeri tant necessari en aquests moments i tant complicat per a moltes
persones. Productes: Formatge i cacau en pols. Comencem a preparar la campanya de
Nadal, enguany no hi haurà partida especial de l’Ajuntament i pensem fer uns lots una
mica més complerts amb formatgets, fruita amb almívar, mel, xocolata i cacau en pols per la
llet. Gràcies per la vostra col·laboració.
Dijous 18 varem iniciar les classes de suport. El dia 8 iniciem les de conversa.
Curs de gestió integral de petites associacions dies 10,17,24 de novembre i 1 de desembre
a Barcelona. Pla de formació de voluntaris.
Interessats parlar amb l’Àngela. Propera distribució: 10-11

LA PREGUNTA DE L’ED
UN PROFETA AMB LLIBRE PROPI
RESPOSTA ; AMOS
Aquest mes volem trobar una dona.
Pista 1: El seu fill era rei de Judà, va regnar
un any a Jerusalem.
AT FORUM SOCIAL A SBD
ITZ
L
A
Els dies , 3030-11,1 i 22-12 ABSIDE ha
TU
organitzat a Sabadell una trobada
AC

d’esglésies i entitats solidàries que
pertanyen a la FEREDE. Necessitem
allotjaments per les persones que vindran
de fora. Si podeu acollir germans
participants parleu amb l’Anna o el pastor.

AGENDA
31-10 Castanyada, sopar i peli
3-11 Culte de la reforma a BCN
10-11 Rebost
24-11 Rebost
16-11 Conferencia Toni Cruz
3030-11,1i 22-12 Forum Social a Sabadell

FORMACIÓ
Taller Breu: 17-11 de 10,15 a 14
Abba. La importància del perdó
assumptes humans, amb Joana
llicenciada en Teologia i doctora en
per la UB.

Llibreria
en els
Ortega,
Filosofia

CASTANYADA

CULTE DE LA REFORMA

Temps per compartir. Dimecres 31-10,
sopar de germanor amb pel·lícula,
debat,jocs... Apunteu-vos al Paco A!

Dissabte 3-11 20 a les 11 h., a
l’Església Evangèlica CECMAVI,
carrer Maria Victòria 11, de Barcelona.
El programa serà enregistrat per TV3
(9:30 h.). Serà emès el dissabte 10-11,
més endavant s’informarà de l’hora
d’emissió.

RIE-

http://www.resi-rie.org/

Enguany no hi hauran calendaris de la
Residència Infantil Emmanuel. Per Nadal si
volem podem col·laborar d’altres maneres.

LECTURES BIBLIQUES

El que no puguis dominar de la teva vida...amb els temps et dominarà a tu.
Dll. Rm 12,21 Dm. 1Jn 2,13; Dc. 1Jn 4,4; Dj. Ap 2,7; Dv Ap 3,21;
Ds. Ap 21,7

