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 moltes famílies que en aquesta setmana tràgica han perdut éssers estimats.
 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. Pel
viatge de l’Equip del rebost solidari
 Per cada nou dia

Cultes

27 de març de 2016
Número 1525

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;

27 de març//3 d’abril
Diaca de torn: Lliure disposició//Àngela R
Torn de porta: Lliure disposició//Benjamí G
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 24,6-7
CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

QUÈ VOL DIR PARLAR DE RESURRECCIÓ, AVUI?

SFM

Avui, com des de fa molts anys, celebrem la Pasqua. És diumenge de
Resurrecció.
Si, tal com fa el periodisme dels nostres dies, sortíssim al carrer i preguntéssim
quin significat té la “Pasqua” per a la gent, segur que ens toparíem amb
múltiples i molt variades respostes.
Si la pregunta la féssim a membres d'esglésies cristianes, les respostes
segurament serien més uniformes.
En el centre de la Pasqua cristiana hi ha la resurrecció de Jesús que va morir a
la creu i al tercer dia va ressuscitar. Els fets van succeir en temps de la
celebració de la Pasqua jueva.
Ja des de l'inici del cristianisme el fet de la resurrecció ha estat central. Només
cal recordar el raonament de Pau a la Carta al Corintis: “I si Crist no ha
ressuscitat, la nostra predicació és buida, i buida és també la vostra fe.” (1 Co
15,14)
Si la pregunta al carrer en lloc de demanar sobre la Pasqua preguntéssim què
vol dir “ressuscitar”, segurament les respostes anirien més en concordança amb
les maniobres de ressuscitació que es practiquen quan una persona ha patit una
aturada cardíaca. Avui dia trobem a molts llocs públics desfibril·ladors per a
aquest ús. Qualsevol persona amb una mínima formació i/o només seguint les
indicacions
de la mateixa màquina pot fer aquestes maniobres de “ressuscitació”. Però,
estem parlant d'això?
Quan parlem de ressuscitar ens referim a unes maniobres tècniques per
recuperar el ritme cardíac que s'havia perdut? O, ens referim a una cosa
totalment diferent?
Si el centre del culte cristià és la resurrecció del Crist, els cristians, avui, hauríem
de trobar el llenguatge adient per expressar d'una manera entenedora allò que
manifestem.
Què hi ha darrere d'aquesta celebració?
Per als primers cristians hi havia una gran festa perquè s'havia passat d'un
fracàs tràgic a una esperança transformadora. Fins i tot, es va canviar el dia
més important de la setmana litúrgica del dissabte (el shabat) al diumenge, ja
que Crist va ressuscitar aquest dia.
Si per als jueus que s'apropiaven del llegat cristià, el dissabte seguia sent el dia
de repòs; el dia sagrat, el diumenge, era un dia especial de festa que recordava
el fet central de la seva fe: la resurrecció de Crist.
Com fer-ho per conservar en els nostres dies la idea original de la celebració de
la Pasqua?
Tots som conscients que vivim moments de gran trasbals. Només sentim
paraules que parlen de crisi, de corrupció, de falta de valors, d'assassinats
massius, de persecucions per tota mena de motius: religió, color de la pell,

gènere... Sembla que estiguem instal·lats en una setmana tràgica que no s'acaba.
Avui és un bon moment per recordar, en primer lloc a nosaltres mateixos però,
també a tots els qui ens vulguin escoltar, que tenim motius d'esperança malgrat els
moments viscuts. La resurrecció no es pot quedar en un tornar a la vida que
havíem deixat, sinó tornar a una vida transformada. Aquesta és la bona noticia.
Jesús va ressuscitar.
Jesús ha ressuscitat !!!
I això ens porta aquesta esperança que ha de transformar el nostre pessimisme en
una alegria contagiosa.
Font: Butlletí Església Protestant Barcelona –Centre del 5-4-2015
Continuem des de Bona
Llavor treballant en l’ajut,
as s i s t è nc i a
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: 9-4

MALALTS
La Gina continua ingressada a Valle Hebron
L’Emilia continua a l’Hospital.
Preguem per ells i les seves famílies.

AGENDA

2-4 CET a Badalona “El ministeri de la dona”
9-4 Rebost
11-4 al 16-4 VII Jornada de portes obertes
als centres de culte
16-4
Assemblea administrativa UEBC
10,30//Jornada de portes obertes centres
de culte SBD, visita ales 4,30h
Tota la informació i
detalls al taulell
d’anuncis.

La pregunta de l’ED
PREGUNTA MES DE MARÇ: Hem de
trobar un arbre. RESPOSTA : La

figuera

CLASSIFICACIÓ FEBRER
Família Orengo 42// Marta S 40//Paco R,
Roc O, Joan O,34// Julia C 14

LECTURES BÍBLIQUES

Al Senyor li van demanar “augmenta'ns la fe”.. quina gran demanda, ja que la fe:
Dll - Ens permet tenir un testimoni poderós; Jn 10,37.42
Dm– Ens permet afirmar el poder de l'Església; Jn14,12-14
Dc– Ens permet superar les pors; Jn 18,15-18,25.27
Dj– Ens permet ser dignes d’Ell; Jn 19,1-4
Dv– Ens permet respondre a les preguntes; 21.15-19
Dss– Ens permet veure la glòria de Déu; Jn 11,19-44

