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 la Paquita M, pel Paco A.
∗ 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 1371

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

14 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;

14 d’abril//21 d’abril
Diaca de torn: Xavier N/Àngela R
Torn de porta: Joan F/ Benjamí G

ANIVERSARIS
1111-4 Francisco M

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!

Lluc 4,18-19
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

EL REGNE DE DÉU, L'ESGLÉSIA I ELS POBRES
Juan Simarro Fernández

En molts contextos evangèlics, encara es parla i s'entén prioritàriament el
Regne de Déu, com escatològic, meta-històric, apocalíptic i pertanyent als
esdeveniments futurs. S'oblida el "ja" del Regne que va esdevenir amb la
irrupció de Jesús en la nostra història, llançant un missatge que no és
només per al més enllà, sinó un missatge d'alliberament pel present, en l’
aquí i en l’ara. No negarem la transcendència i l'escatologia del Regne,
però volem afirmar, en el nostre context històric, que el Regne es veu en els
Evangelis sinòptics donant prioritat a les necessitats més immediates de
l'home en el seu sofriment i la seves necessitats. Així, la irrupció del Regne
de Déu en la persona de Jesús afectava a l'eliminació del sofriment, la
preocupació pels més pobres, la integració dels marginats i exclosos, a la
valoració dels ignorants que eren considerats com maleïts - "aquesta gent
que no sap la llei, maleïda és "-, a la dignificació de la dona, en el grup
dels marginats, la valoració dels febles i el recordar els qui ploren, els que
tenen fam, els perseguits, els presos i els trencats.
Hi ha hagut molts moments en què l'Església ha perdut aquesta visió i no ha
sabut viure el compromís del Regne. Encara no es pot afirmar rotundament
que el nostre moment històric sigui ideal, però és d'alegrar el fet que
l'Església Evangèlica avui a Espanya vagi assumint, cada vegada més,
compromisos en la línia de les preocupacions del Regne de Déu que ja està
entre nosaltres. Avui, a les esglésies protestants espanyoles, s'està prenent
consciència i passant a l'acció, més que en cap altra època de la història.
L'Església Protestant en el nostre context històric de l'Espanya d'avui, es va
adonant que el compromís amb el Regne implica el treballar en
l'alliberament i dignificació dels més pobres. Dia a dia s'intensifica el
compromís social del poble protestant. Des de Missió Urbana de Madrid
hem pogut veure com any rere any sorgeixen noves formes de compromís
social a les nostres Esglésies: rober, repartiment d'aliments, preocupació per
la infància marginada, ajudes a la dona ... i les portes obertes al col·lectiu
dels immigrants. Avui els protestants espanyols estem en contacte amb
moltes desenes de milers d'immigrants de tots els països. Cada vegada ens
sentim més cridats a la solidaritat, al compromís amb els més febles ... i poc
a poc anem entenent el missatge profètic que el nostre anunci de l'Evangeli
s'ha d'unir la denúncia de les situacions injustes del món, així com de les
seves estructures insolidàries i opressores. Una solidaritat que ens porta a
fixar-nos en els sofriments concrets de l'home i identificar-nos amb les lluites
dels més febles.
Els cristians, així, continuem vivint en la clàssica tensió escatològica entre el

que és transcendent, del que l'església i el cristià han de ser signe, i la dimensió
sociopolítica com a conseqüència de l'encarnació de la missió de l'església. Així
vivim la tensió del compromís social temporal i el compromís espiritual i etern.
Tots dos caminen de la mà. El natural i el sobrenatural, encara que estiguin en
aquesta tensió, no s'estranyen mútuament. El cos i l'ànima caminen junts i no
entenem el cos com la presó de l'ànima. Així, l'evangelització i la promoció
humana són part d'un mateix compromís amb el proïsme. Són una forma de viure
la horitzontalitat de l'Evangeli. Si no existeix aquesta horitzontalitat, l'Evangeli
queda mutilat i es converteix en un espiritualisme buit i molt lluny dels objectius
del Regne o Regnat de Déu en un món de dolor.

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: 20-4

LA PREGUNTA DE L’ED
RESPOSTA MES DE MARÇ
La ciutat que buscàvem era JERICÓ
PREGUNTA MES D’ABRIL
Busquem un miracle i
la persona que el va fer.
2: Un miracle, quasi igual, el va
PISTA 2
fer el Senyor Jesús en dues ocasions
PISTA 1:
1 Es troben a l’Antic Testament,
un profeta.
Participar és bo i saludable. Investigar
la Paraula ens aporta saviesa i
coneixement.

LECTURES BIBLIQUES

AGENDA
2020-4 Rebost/Seminari al Redemptor, amb
sopar.
2121-4 Participació en el culte de les 18h de J. L
Andavert
4-5 Rebost/ Taller breu Església de Tallers
1212-5 Dia de la Família
1717-5 Conferència Araguas
17 I 18 de maig Campanya de primavera,
Rebost Solidari
2525-5 CET de 10h a 13,30h

FORMACIÓ
CET: 25-5 a les 10h Segona Carta de
Timoreu: L’encàrrec de Pau. Tot un repte
per l’evangelització.

Si no el treus de la teva vida, ell et traurà de la vida
Dll. Sl 25,7; Dm. Sl 51,9;Dc. Sl 119,10-11 Dj. Pr 28,13; Rm 3,23 ;
Ds. 1 Jn 1,9;

