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

Rosa, per l’Artur, l’Elisabeta, els seus fills, la seva germana i el seu germà, per en
Juan i en Pablo fills d’en Paco R, per la Sara germana de la Raquel, per la Rosa
cunyada de la Lydia G, per la Julia C i l’Andreu E, la Magdalena, la Marcelina,
per la Teresa Q, la Isabel i el José G, pel Gregori P.
 Per les persones que viuen en situacions de guerra i pels seus governants.
 Per les persones que estan a l’atur que el Senyor atengui les seves necessitats i a
nosaltres ens faci sensibles davant d’aquesta situació.
 Per totes les famílies de la nostra comunitat. Per tots aquells (fills, nets..) que
s’han distanciat del Senyor. Per aquells que ens agradaria que trobessin al Senyor.
( pares, mares, germans..).
 Agrair al Senyor poder celebrar l’aniversari i el testimoni d’aquells que ens han
precedit. Per aquest any de celebració i testimoni. Pel grup organitzador.
 Pels ministeris de Bona Llavor. Per l’equip de joves disposats a fer el Casal.
 Per la Llar d’avis de Vilafranca i la Residencia Infantil Emmanuel
 Gràcies Senyor per cada moment de la nostra vida però especialment per
aquests que estem vivim com a congregació.

Cultes

15 min. abans del culte.
Lloc: Secretaria.

Corals
Al·leluia:
L’Estel:

Diaques

Número 1442

C/Domenech i Muntaner, 40
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

Del 22 de juny al 7 de setembre
Culte d’adoració: Diumenge 11h
Culte d’oració: Vacances del 20-6 al 11-9

Caldera-Grup de pregària

24 d’agost de 2014

Fins el mes de setembre

Bona Llavor

Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem
Dimarts a les 17h, classes de conversa
Dijous a les 5h30’ suport escolar

Atenció pastoral
Fins el mes de setembre

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;

24 d’agost//31 d’agost
Diaca de torn: Paco A// Xavier N
Torn de porta: Lliure disposició
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

Lluc 7,44
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 2924-SE/A

Jorge Fernández

L’opressió té rostre de dona

25-7-2014
Actualidad Evangélica

A la dècada dels seixanta va tenir molt èxit a l'Argentina, el meu país
d'origen, un culebrot que portava per títol "L'amor té cara de dona". Jo era
un nen molt petit llavors, però ho recordo. No tenia edat suficient per
entendre de què anava la novel·la , però el record que tinc de les dones de
la meva infància -la meva mare, les meves àvies, els meus mestres (sempre
dones), les meves germanes, etc-han d'haver contribuït a forjar en el meu
subconscient, des de molt aviat, aquesta imatge que pregonava aquell títol:
que si l'amor tingués un rostre, aquest rostre seria el d'una dona.
Llavors no coneixia l'amor de Déu, encarnat en Jesucrist, imatge culminant i
plena de l'amor amb majúscules! Però, amb tot, la revelació de l'amor de
Déu més primerenca que un nen rep, és la de l'amor amb rostre de dona.
REALITATS DOLOROSES :Pensava en això amb tristesa, mentre meditava en
les doloroses realitats que afecten la immensa majoria de les dones avui en
dia, arreu del món, arribant a una penosa conclusió: avui el rostre de la
dona és la cara del dolor i l'opressió en les seves més variades formes. És la
cara aterrada de quatre milions de dones del nord de l'Iraq, per exemple,
que puc imaginar en rebre en la notícia que patiran l'ablació -una pràctica
terrible-per ordre l'autoproclamat califa, líder de l'Estat islàmic. És la cara de
les milers de dones africanes que recorren diàriament les rutes de la infàmia
cap al "paradís" europeu, sent estafades, violades i venudes com a esclaves
sexuals en el recorregut, com ens explica en un esgarrifós reportatge la
periodista d'EL PAÍS , Ana Carbajosa. És la cara d'aquestes mateixes dones
immigrants, d'Àfrica i també d'altres racons del món, que un cop en sòl
europeu, són explotades per les màfies per satisfer els més baixos desitjos d’
"homes" poc homes, que compren sexe sense cap remordiment, malgrat les
campanyes de conscienciació com la que acaba d'emprendre Diaconia
(#Rompelacadena) per fer-los comprendre la seva complicitat en aquest
mercadeig repugnant. És la cara banyada en plors de les mares dels tres
joves israelians, segrestats i assassinats de forma salvatge i covarda,
presumptament per terroristes de Hamàs. És la cara desesperada de les
centenars de mares palestines a Gaza, les llàgrimes es confonen en les seves
galtes amb la sang dels seus petits i innocents fills, massacrats i
desmembrats per les bombes llançades per les Forces de Defensa
Israelianes, en resposta als míssils de Hamàs. És el rostre desfigurat
d'aquesta jove afganesa de 24 anys, brutalment mutilat pel seu marit (li va
tallar el nas i els llavis) fa sis mesos, que acaba de ser traslladada a Espanya
en un avió militar per ser sotmesa a una cirurgia de restauració facial . És la
cara cansada de les milions de dones que sostenen als seus fills i als seus
grans, en jornades de treball interminables i mal pagades, sense cap

reconeixement social, en societats on preval una cultura masclista,
discriminatòria i opressora envers les dones, pel sol fet de ser-ho.
UN SOMRIURE-MIRACLE :Enmig d'aquests rostres femenins que poblen els
diaris cada dia i mantenen en vetlla les nostres consciències a la nit espiritual
que ens envolta -com aquell "home macedònic" que va despertar l'apòstol Pau
[1] amb el seu dramàtic cridament-, hem estat testimonis d'un miracle: el
miracle de la transformació d'un d'aquests rostres sofrents per la llum brillant
d'un somriure.
Meriam Yeyha Ibrahim, trepitjant sòl europeu amb el seu petit nadó en
braços. Era el rostre de Meriam Yehya Ibrahim, la jove doctora sudanesa,
mare de dos nens petits, que fou condemnada a la forca per presumpta
apostasia al casar-se amb un home cristià, sent el pare de Meriam de fe
musulmana.
Feliçment, la pressió internacional, les oracions de molts cristians i la
intervenció de la diplomàcia europea i nord-americana, van fer possible el seu
alliberament.
El seu blanc somriure il·luminava com un sol ahir el seu rostre jove, bru, bonic
- fins llavors sempre l’havíem vist marcat per l'angoixa, la por i la incertesamentre baixava les escalinates de l'avió militar en sòl italià, amb la seva petita
nadó en braços. El seu rostre radiant és un cant a l'esperança. Una llum enmig
de tanta foscor i un desafiament im postergable, per al món i per a l'església
de Jesucrist: aconseguir que la llibertat i l'esperança tinguin rostre de dona.

[1] La Bíblia, Fets 16: 9

AGENDA

DIACONIA BONA LLAVOR

Continuem amb el treball d’ajut, assistència i
acompanyament que es realitzar des de Bona
Llavor. Gràcies per la vostra col·laboració,
recolzament i suport en oració que tant
necessitem per continuar realitzant aquest
ministeri en aquests moments tant complicats
per a moltes persones. Propera distribució: 168
LECTURES BIBLIQUES
Els dos projectes de l’estiu per posar en
pregària i amb necessitat de voluntaris.
Sobre totes les coses cuida el teu cor,
(Àngela)
perquè aquest determina el rumb que
 Programa d’ajut especial Dispositiu infantil.
empren la teva vida. Puresa.
Preparació de lots 2-9 lliurement: 3-9.
Dll: Mt 5,8 Dm: Sl 19,12-14;

Casal del 1 al 5 de setembre
Dc: Rm 13,13-14;Dj: Gal 2,20;
Continuem
pregant pels serveis de Bona llavor,
Dv: 1Ts 5,23-24; Ds: 1Tm 4,12
pels voluntaris/àries i els usuaris tant petits com
COMPARTIM
grans.
Segur que durant aquest temps d’estiu heu fet fotos. Compartim el nostre estiu i poseu un
petit comentari. Gràcies.
1 al 5 –9 Petit Casal
2-9 Preparació de lots 17,30 a 20
3-9 Dispositiu alimentació infantil
6-9 Rebost
7-9 Reunió d'església a les 12,30h
14-9 Inici Escola dominical i Culte a la tarda
18-9 Reunió de senyores i culte de pregària.

