Motius de Pregària
∗ Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Mercé R i el seu fill Enric, la Rosa,

l’Artur i la mare de la Rosa , l’Elisabeta i els seus fills, pels fills d’en Paco R, pel
Tomàs pare del Gabi, per Mª Elvira, per la Vicenta, la Marta P de N, en Josep O,
Paquita M, Raquel R.
∗ Per les persones que estan a l’atur que el Senyor atengui les seves necessitats i
ens faci sensibles davant d’aquesta situació.
∗ Per les famílies que han perdut un ésser estimat i tenen necessitat de consol.
∗ Per les persones grans, pels nois i noies, i per totes les famílies de la nostra
comunitat.
∗ Pel pastor, pels diaques, pels responsables dels ministeris,per cada un dels
membres. Perquè amb coherència puguem organitzar una programació al servei
del ministeri que ens ha encomanat el Crist.
∗ Pels ministeris de Bona Llavor.
∗ Per la Residència infantil Emmanuel. http://www.resi-rie.org/
∗ Per la certesa de saber que el Senyor sempre ens acompanya.

Cultes

Senyores

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

Caldera-Grup de pregària
15 min. abans del culte.
Lloc: Guarderia .

Corals

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

Diaques

A les 6 de la tarda

Telèfon per contactar amb el pastor Melero:
630113463.

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.

3 de març de 2013
Número 1365

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!

Que ningú no miri
solament pels propis
interessos, sinó que
cadascú també miri
pels dels altres.

Francesc A, 609475704; Myriam R,676233434; Amadeu G, 620603042;
Àngela R. 646211050; Xavier N, 650439796;

3 de març// 10 de març
Diaca de torn: Xavier N//Àngela R
Torn de porta: Rubén R//Rubèn R
Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses,
no té les guardis només per a tu. Envieu-la al mail: fulleto@1eebs.com
MOLTES GRÀCIES!

Fl, 2,4
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

Més que paraules

Rubèn Simarro

Us adoneu que una professió de les més antigues és la de llevadora?

Aquesta setmana que parlarem del dia internacional de la dona treballadora,

Precisament exercida per dones: dones treballadores des del

en que es reitera l’exigència de tracte laboral igualitari, practiquem la regla

començament de la nostra civilització. Recordo una història relatada a la

d’or de l’Evangeli: fes als altres el que vulguis que facin amb tu.

Bíblia referent a uns fets que van passar fa 3.500 anys a l’antic Egipte:

Això són més que paraules.

un poble esclavitzat, el poble hebreu, patia una peculiar discriminació
sexual aplicada als nadons. Si naixien nens, havien de morir, mentre que
si naixien nenes m podien viure. En aquell context, dues llevadores

Font: Fulletó del diumenge 8-3-2009 de l’Església Baptista El Redemptor de
Sabadell

DIACONIA BONA LLAVOR

primera rebel·lió de dones treballadores de la història que coneixem: es

Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i recolzament per continuar realitzant
aquests servei. Aquest temps setmanal que tens és just el que ens fa falta. Com ho tens els
dijous a la tarda, per treballar amb nens i nenes?
Necessitem: briks de caldo, pollastre o peix, xocolata en pols per la llet, formatgets,

van negar a fer coses impròpies de la seva professió i a ser tractades

formatge,oli de girasol i tonyina. Gràcies per les vostres pregàries i la vostra col·laboració.

havien rebut instruccions del rei d’Egipte per a que matessin als nens que
naixessin mentre assistien a les parteres hebrees, i es va produir la

com a sers sense intel·ligència. Aquesta rebel·lió, fruit de la seva
determinació de posar en pràctica els seus valors fonamentals, es va
traduir en la felicitat per a moltes famílies i en reforç de la dignitat
d’aquelles treballadores em l’exercici de la s4eva professió. Podeu llegir
aquesta història al començament del llibre de l’Èxode.
Ha passat molt segles, ha evolucionat la cultura, però encara hi ha
indrets ( o grans extensions) arreu de món on les dones no participen de
les mateixes oportunitats laborals, o tenen salaris diferents als homes, o
són tractades de forma impròpia quan treballen. Tenim la fortuna de

LA PREGUNTA DE L’ED
PEL MES DE FEBRER
Busquem un indret
PISTA 4: Hi van anar a parar quan el
portaven a Roma i van naufragar
PISTA 3: Li va picar un escurçó i no li va
passar res
PISTA 2: Va fer-hi molts miracles,
pregant a Déu
PISTA 1:
1 L’apòstol Pau hi va passar tres
mesos.

AGENDA
9-3 Rebost
15--3 Elaboració calendari a 2/4 de 9
15
23--3 Rebost
23
26--3 Culte unit . Església del Redemptor
26
20--4 Seminari al Redemptor, amb sopar.
20
21--4 Participació en el culte de les 18h de J.
21
L Andavert

INTERVENCIÓ QUIRÚRGICA

treball per raó de gènere. Volem fer complir la Constitució del nostre

Participar és bo i saludable. Investigar la
Paraula ens aporta saviesa i coneixement.
És un bon remei per millorar l’astènia
espiritual.
CLASSIFICACIÓ: Família Orengo,34 – Roc
O,32– Joan O, 30 – Pasqual i Amelia, 26–
M Teresa A, 26—Elisabeth P, 24.

estat, però com a Cristians, a més, volem posar en pràctica els valors del

LECTURES BIBLIQUES

Regne: no hi ha diferència entre homes i dones davant Déu, i no volem

La Paraula és el nostra refugi segur en el caminar diari
Dll. Is 43,1-2; Dm. Jn 14,16-18;Dc. Je 29,11-12 Dj. Is 41 9,10; Dv Sl 27,9-10 ;
Ds. Lm 3,22-25 .

viure en una part del món on s’aproven lleis d’igualtat i no ens passa
com l'Afganistan, per exemple, doncs en funció de qui pren el poder les
dones poden estudiar o no; poden treballar o no.
Hem avançat molt, però encara trobem casos de discriminació al lloc de

que hi hagi diferència de tracte entre homes i dones al nostre nivell.

El dijous va ser intervingut
satisfactòriament el nostre germà
Josep O i properament serà donat
d’alta. Preguem per la seva ràpida
recuperació. El tel directe de
l’habitació de la clínica és el 93 285
43 07

