Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: la Mercè 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 la Sara germana
de la Raquel, per la Rosa cunyada de la Lydia G, per la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina,
la Isabel i el José ; pel Pere P, pel Gori, per la Fina germana de l’Amelia, per la Mònica,
pel Jordi V, per la Teresa Q, per L’Emilia mare de l’Elisabet B, per en Ramon C, per la
Gina, per la Filomena.
 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.
 Pel desenvolupament dels ministeris de : Bona Llavor, l’Escola Dominical, la Coral, les
senyores, els joves. Pel Creixement de l’església.
 Per les Esglésies que tenen dificultats per predicar l’Evangeli, per les persones que no
poden expressar-se amb llibertat. Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de
guerra i violència.
 Per cada nou dia

Cultes

13 de març de 2016
Número 1523

C/Domènech i Montaner, 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

Diumenge: Escola Dominical 11h
Culte d’adoració 18h
Culte d’oració: Dijous 20h

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

Corals

Dijous a les 6 de la tarda.

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
Diumenge a les 20h

Al·leluia:
L’Estel:

Diaques

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; David R: 607268842 ;
Àngela R: 646211050; Xavier N: 650439796;

13 de març//20 de març
Diaca de torn: David R //Xavier N
Torn de porta: Ruben R//Joan F

ANIVERSARIS

13 Mercé R//14 Lidia G//

19 Gerard L

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

Ric i pobre són iguals:
tots dos els ha fet el Senyor.
Pr 22,2
Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

El 8 de març

Raquel Reginaldo

El dia 8 de març celebrem, malauradament, el dia internacional de la dona .
Dic malauradament perquè, per desgracia, quan es celebra un dia mundial
o internacional d’una cosa, és perquè hi manca alguna cosa o hi ha un
excés d’un altre . Per exemple celebrem: el dia internacional de l’Eradicació
de la pobresa, que no caldria si en el món no n’hi hagués , el dia
internacional dels drets humans, el dia mundial del medi ambient, i un llarg
etc. tres quarts del mateix. Teòricament, es per commoure les consciències de
les nacions, en especial dels seus dirigents, que hi ha de posar-hi remei,
però, es veu que les consciències estan bastant adormides o somnolentes. Es
desperten, més aviat les dels humils, que poc poden fer, encara que alguna
cosa fan, les dels poderosos els hi costa més. Si posessin un gran interès en
solucionar-ho, no caldria cap “dia internacional” de res.
L'anomenat dia de la dona, ho he estat mirant, i ja fa un segle que es
celebra. Es va proposar un 8 de Març del 1910, i es va començar a celebrar
l’any 1911. Encara que en les ultimes dècades del 1800 i van haver intents
individuals de reivindicar, la situació de la dona.
En el transcurs del temps les demandes han anat evolucionant , però algunes
continuen sent vigents: les mateixes oportunitats per tothom, tracte igualitari,
salaris iguals, la no violència de gènere de la classe que sigui, i altre cop un
llarg etc.
Ha passat un segle, i que s’ha aconseguit? Ben poca cosa. Continuen i a
vegades augmenten les agressions de gènere, els salaris de les dones son,
en quasi tots els casos, molt inferiors als dels seus companys, dificultats a
l’hora de trobar feina, d’accedir a càrrecs de responsabilitat, i en molts
països dificultats per de decidir el seu futur, el marit, els vestits, i altre cop un
llarg etc.
El mateix passa amb la pobresa, la fam, els drets humans... Com més se’n
parla, com més conferències i cimeres es fan, en lloc de disminuir sembla
que augmentin. Potser els fem més visibles?.

La meva pregària és que s’acabin les celebracions dels “dies mundials”, si això
vol dir que s’ha solucionat el problema.
Em temo que fins a la tornada del Senyor Jesús, anirem celebrant aquestes
diades, i pot ser que se’n hi afegeixin d’altres
Continuem des de Bona Llavor treballant en l’ajut, assistència i
acompanyament de persones que ens necessiten. Pel rebost : Llaunes
de sardines, formatge en porcions capsa o bossa, xocolata en pols i
oli de girasol, i brou per completar els lots. Pel suport educatiu
persones que puguin dedicar el seu temps. 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:19-3

La pregunta de l’ED
PREGUNTA MES DE MARÇ
Hem de trobar un arbre
Pista 3: Al Nou Testament hi ha tres
vegades que se’n parla. Una es troba
en una paràbola.

AGENDA

19-3 Rebost
20-3 Culte de la tarda amb la participació
d’en David Oliver.
22-3 Culte Unit a l'Església de
Castellarnau a les 19,30
Pista 2: La gent és feia
27-3 Culte a les 11h
pans i coques quan el fruit ja era sec.
Pista 1: Abundava molt, tant a Israel coma 16-4
Assemblea administrativa UEBC
nacions veïnes. Es menjaven els seus fruits. 10,30//Jornada de portes obertes centres
CLASSIFICACIÓ FEBRER
de culte SBD, visita ales 4,30h
Família Orengo 42// Marta S 40//
Tota la informació i
Paco R, Roc O, Joan O,34//
detalls de formació
Julia C 14
que ha arribat.

MALALTS

En José ja estat donat d’alta i continua la
seva recuperació a casa.
La Filomena també és a casa desprès de
passar unes hores a l'hospital.
La Gina ha estat ingressada a Valle
Hebron
L’Emilia continua a l’Hospital.
En Pere P continua
ingressat a la
residència Albada.
Preguem per ells i les seves famílies.

LECTURES BÍBLIQUES
Parlem del Regne de Déu
Dll - On es troba . Llc 17,20-21
Dm– Quines lleis el regeixen Mt 7,1-12
Dc– Que demana el Rei Mt 25,14-30
Dj– Com ser gran en ell Llc 22,24-30
Dv– En ell hi ha la confiança Mt 6,25-34
Dss– El perdó és la seva gran carta. Mt 18,21-35

