
Cultes 

Motius de Pregària 

15 min. abans del culte.  
Lloc:  Guarderia . 

24 de març//31 de març24 de març//31 de març24 de març//31 de març24 de març//31 de març    
Diaca Diaca Diaca Diaca dededede    torn: torn: torn: torn:  Francesc A//Amadeu G 

Torn de porta: Benjamí G//Gregori P 

Bona Llavor 

Diaques 

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

Caldera-Grup de pregària 

Corals 

Telèfon per contactar amb el pastor Melero: 
630113463. 

Atenció pastoral 

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! 

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

Senyores 

Repartim roba i aliments 
Esmorzem 

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí 
Dijous a les  5h30’ suport escolar i  català 

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

A les 6 de la tarda 

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

∗ 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,  per Mª Elvira, per en Tomàs germà de l’Amadeu.  
∗ 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/  
∗ Pel culte unit, que junts gaudim i compartim el goig i el compromís de la 
salvació. 
∗ Per la certesa de  saber que el Senyor sempre ens acompanya. 

ANIVERSARIS 
24 Núria M 

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! 

C/Reina Elionor 177 
 08205 Sabadell 

Benvingut! 

24 de març de 2013 
Número 1368 

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A     
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    Guillem Correa, pastor a Barcelona i secretari general del CEC Guillem Correa, pastor a Barcelona i secretari general del CEC Guillem Correa, pastor a Barcelona i secretari general del CEC Guillem Correa, pastor a Barcelona i secretari general del CEC  
Els impactes de la crisi econòmica sobre la Comunitat Protestant es fan notar en una 
doble mesura. Per una banda, perquè ha afectat directament les ofrenes, que és 
l’única font d’ingressos que tenim i, per l’altra banda, perquè la demanda d’ajust 
social s’ha incrementat, tant de manera interna com de manera externa. És a dir: ha 
augmentat la precarietat social entre els propis membres de la Comunitat Local i s’ha 
incrementat la demanda de solidaritat que rebem de la resta de la ciutadania. 
La raó principal d’aquesta situació de crisi econòmica és l’atur. 
Hi ha Comunitats Locals on el 25% de la mateixa està en atur. Aquesta xifra no és 
aplicable a totes les Comunitats Locals perquè cal compensar-la amb aquelles altres 
Comunitats Locals on només hi ha un 5% d’atur. 
Però, fins i tot en aquestes, les ofrenes se n’han ressentit. 
La davallada de les ofrenes pot arribar fins un 25% o un 30%. El promig de reducció 
de les ofrenes pot estar entre un 10 i un 15%. Les raons d’aquesta situació, a banda 
de l’atur, és que s’han perdut les hores extres, les nòmines es cobren amb mesos 
d’endarreriment, la jornada laboral s’ha vist disminuïda, el sou s’ha congelat o part 
del mateix es cobra en negre -si no vols ser acomiadat per l’empresa-. 
Altres creients es troben que han de dedicar més hores a treballar pel mateix sou amb 
el que això implica de disposar de menys temps per poder-lo dedicar a tasques 
voluntàries que abans podien fer en les seves Comunitats Locals. 
És del tot clar que aquesta és la mateixa situació que pateixen milers i milers de 
ciutadans i ciutadanes fins arribar a la dramàtica xifra dels sis milions d’aturats que hi 
ha actualment. 
La diferència és que per a la Comunitat Protestant aquesta situació genera una crisi 
econòmica interna que cal ponderar adequadament. 
Poques són les mesures que poden aplicar les Comunitats Locals per compensar 
aquesta pèrdua d’ingressos. Les despeses fixes són inamovibles per la qual cosa 
només queda el capítol del sou del pastor o de la pastora i el capítol del programa 
d’activitats. És en aquests dos capítols on s’està repercutint la reducció d’ingressos, 
excepte en l’apartat de solidaritat que, qui més qui menys, ha intentat incrementar en 
la mesura de les seves possibilitats. 
Cal no oblidar que històricament l’Església Protestant entre nosaltres sempre ha estat 
una Església que viu la seva fe en la sobrietat de la precarietat econòmica. Amb tot, la 
crisi econòmica ha generat un nou agreujament d’aquesta situació de precarietat 
econòmica. 
La crisi econòmica que ens envolta ens recorda a creients i a no creients la virtut de la 
sobrietat com a valor en el que cal continuar vivint, o que cal recuperar per part 
d’aquelles persones que en aquests temps de malbaratament l’hagin perdut. 
Quant més aviat ens ajustem a tornar a viure en sobrietat més aviat ens capacitarem a 
nosaltres mateixos per adoptar l’estil de vida que ens espera el dia de demà i de 
passat demà. 
Clar que la sobrietat sense solidaritat és un engany per a propis i estranys. 
Diguem-ho clar. Només hi ha una raó per caminar en la sobrietat: que la nostra 
sobrietat ens porti cada dia a ser més solidaris. 

O P I N I Ó O P I N I Ó O P I N I Ó O P I N I Ó | Ventijol suau  

CET: CET: CET: CET: El CET que havíem anunciat 
pel proper 6-4 queda ajornat. Ja us 
confirmarem la data. 

AGENDA  

CULTE UNITCULTE UNITCULTE UNITCULTE UNIT    

26262626----3 3 3 3 Culte unit, a les 20h. Església del 
Redemptor.  
31313131----3  Culte a les 11h3  Culte a les 11h3  Culte a les 11h3  Culte a les 11h    
6666----4 4 4 4 Rebost/Neteja general: Fem dissabte, 
10h 
20202020----4 4 4 4 Rebost/Seminari al Redemptor, amb 
sopar. 
21212121----4 4 4 4 Participació en el culte de les 18h de J. 
L Andavert 
4444----5 5 5 5 Rebost/ Taller breu Església de Tallers 

DIACONIA BONA LLAVOR  

LA PREGUNTA DE L’ED 

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, 
formatge,oli de girasol... Gràcies per les vostres pregàries i la vostra col·laboració. Prop 
distribució  dia: 6-4 

Aquest dimarts 26-3 a les 20H, 
celebrarem el culte Unit de Setmana 
Santa  a l’Església del Redemptor. La 
meditació de la Paraula anirà a càrrec del 
pastor Elias Nofuentes. Un bon moment 
per compartir i celebrar junts el goig de la 
salvació. 

PEL MES DE MARÇMARÇMARÇMARÇ    

Busquem una ciutatBusquem una ciutatBusquem una ciutatBusquem una ciutat    

PISTA 3:PISTA 3:PISTA 3:PISTA 3:Hi vivia un recaptador  molt ric 
i molt conegut  
PISTA 2: PISTA 2: PISTA 2: PISTA 2: El Senyor Jesús i va anar, només 
un cop i va fer un miracle, dos evangelis 
diuen a la sortida i un diu a l’entrada 

PISTA 1PISTA 1PISTA 1PISTA 1: La trobem en el Nou Testament, 

en l’Antic Testament en trobem una altre 

amb el mateix nom 

Participar és bo i saludable. Investigar la 
Paraula ens aporta saviesa i coneixement. 
És un bon remei per millorar l’astènia 
espiritual.  

FORMACIÓ 

Les activitats del dijous 28 de marçdijous 28 de marçdijous 28 de marçdijous 28 de març, no 

es realitzaran: culte de pregària i reunió 

de Senyores. 

El diumenge 31El diumenge 31El diumenge 31El diumenge 31----3333. Celebrarem el culte 

a les 11 del mati. No tindrem culte a la 

tarda. 

LECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUESLECTURES BIBLIQUES    
Sobre  e l  rac i sme.  La  nos t ra 
importància, no resideix en la 
semblança amb els altres, més aviat es 
reforça en les nostres diferències. 
Dll. Jn 13,34; Dm. Ga 3,28;Dc. Ef 5,2 
Dj. Col 3,25; Dv Jm 2,8-9 ; Ds. Pr 8,13  

ATENCIÓATENCIÓATENCIÓATENCIÓ    

Canvi 


