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, 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 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 estar disposats al servei
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

Número 1370

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

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

Corals

A les 6 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

Diaques

del

7 d’abril de 2013

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: 619120077 ;
Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;

7 d’abril//14 d’abril
Diaca de torn: Amadeu G//Xavier N
Torn de porta: Ruben R// Joan F

ANIVERSARIS

,5
Fl 2

9-4 Cristina B
10-4 Miriam V

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!

Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

EL VOLUNTARIAT CRISTIÀ
Juan Simarro Fernández

La base de l'obra social té un valor en si mateixa i no és una cosa subordinada
a l'evangelització. No és una eina evangelística. Si bé és cert que molts
evangèlics veuen l'obra social com un mitjà per evangelitzar, deixant l'obra social
i el compromís cristià reduït a una teologia de segona, també hi ha els cristians
que veiem l’acció social dels creients com una part de la missió de l'Església i
una faceta de la vida cristiana paritària amb qualsevol altra i no subordinada. El
que sí que hi pot haver és una implicació de tots els elements de la vida cristiana,
amb una visió d'un cristianisme integral i complet.
Però si l'obra social té un valor per si mateixa, es pot parlar d'un voluntariat
cristià? D'altra banda hi ha moltes obres socials que depenen d'esglésies o de
grups d'evangèlics que no s'identifiquen com a cristians, que no preserven la
identitat cristiana. Unes vegades es fa per donar-li un valor independent a l'obra
social, altres, malauradament, perquè creuen que així entraran més fàcilment a
les diferents convocatòries de subvencions.
És veritat que el voluntariat no és exclusiu de creients, ni està en contraposició
amb els no creients. És veritat que una obra social pot funcionar bé preservant la
seva identitat cristiana o presentant-se com una entitat secular i aconfessional.
Un no creient pot ser voluntari i treballar practicant la solidaritat.
El que passa és que els punts de partida d'un creient i d'un no creient són
diferents. Les motivacions també. El creient no es veu impel·lit només per una
visió humanista de la vida, que pot tenir igualment, sinó que afegeix un plus
important: l'amor de Déu que ha estat vessat en el seu cor que, que l'impulsa a
estimar el proïsme. El cristià, per la seva pròpia essència i identitat, hauria de
viure compromès. I si és veritat que el no cristià pot també viure en compromís,
el cristià sempre ha de tenir un plus, una doble motivació: la humanitària i la
que l'uneix als altres per un amor que traspassa fronteres.
El fet que faltin voluntaris en les obres socials evangèliques, és un mal símptoma
pensant en la qualitat de la nostra vivència cristiana. El compromís amb el
proïsme que pateix és central en el missatge de Jesús. Per això fins i tot podria
haver-hi una teologia del voluntariat, de la mateixa manera que una teologia de
l'obra social.
Us animo a les obres socials evangèliques que no siguin porugues en parlar de
voluntariat evangèlic o de voluntariat cristià. Hi ha obres evangèliques a Espanya
que només parlen de voluntariat sense distincions. Només veuen la faceta social,
i és veritat que el cristianisme és social, però traspassa les fronteres de
l'estricament social.
D'altra banda, les obres socials evangèliques que amaguen la seva identitat per
algun dels motius que hem parlat, estan donant un flac servei al poble evangèlic.
Si és veritat que hi ha poc teixit social evangèlic, també és veritat que part del
poc que hi ha està ocult. I no només es tracta de mostrar una presència

evangèlica, sinó que es tracta de mostrar l'amor de Déu en acció. El compromís dels
creients parla tant o més que qualsevol verbalització de la Paraula.
I res més lluny de dir que s'usi l'obra social com a plataforma per a l'evangelització.
Perquè no cal formular aquest propòsit. A més de tenir un valor en si mateixa, té el
seu propi missatge: el de les Bones Noves que ajudaran els creients a enfortir la seva
fe i als no creients a descobrir-la. És part integral de la vivència cristiana.

DIACONIA BONA LLAVOR
Continuem necessitant de la vostra col·laboració, i recolzament per continuar realitzant aquests
servei. Necessitem: briks de caldo, pollastre o peix, xocolata en pols per la llet, formatgets,
formatge,oli de girasol... També necessitem una persona que ens vulgui fer de conserge els dijous a
la tarda per atendre a les famílies i acompanyar-les quan fem el servei de suport. Gràcies per les
vostres pregàries i la vostra col·laboració. Propera distribució dia: 6-4

LA PREGUNTA DE L’ED

AGENDA

9-4 Presentació “Mirada de Pau” a les 19h
.Església del Redemptor
10--4 Presentació “Chicago o una immersió al
10
bressol del gospel” a les 19 Auditori Vapor
Badia
12--4 Conferència “Jesucrist i l’etica cristiana
12
del sXXI.a càrrec d’en Pere Olivella, a les 19
Auditori Casal Pere Quart// Trobada de joves
a Castellarnau a les 19h
20--4 Rebost/Seminari al Redemptor, amb
20
sopar.
FORMACIÓ
21--4 Participació en el culte de les 18h de J. L
21
CET: 25-5 a les 10h Segona Carta de Andavert
Timoreu: L’encàrrec de Pau. Tot un repte 4-5 Rebost/ Taller breu Església de Tallers
per l’evangelització.
11--5 Campanya de primavera, Rebost
10 i 11
Solidari
LECTURES BIBLIQUES

RESPOSTA MES DE MARÇ
La ciutat que buscàvem era JERICÓ
PREGUNTA MES D’ABRIL
Busquem un miracle i
la persona que el va fer.
PISTA 1: Es troben a l’Antic Testament,
un profeta.
Participar és bo i saludable. Investigar
la Paraula ens aporta saviesa i
coneixement.

La teva integritat serà recordada més temps que el teu testimoni.
Dll. 2Co 5,21; Dm. Fl 3,9;Dc. Rm 3,22 Dj. Rm 4,5; Is 32,17 ;
Ds. Pr 12,19

