Motius de Pregària
 Pels malalts, malaltes i les seves famílies: La Mercè R i el seu fill Enric, la Rosa, l’Artur, per

l’Elisabeta i la seva família, la Julia C i l’Andreu E, la Marcelina, la Isabel i el José; el Gori i la Feli, la
Teresa Q, la Gina, la Maria Cs, per la petita Valentina, Sonia i Joan F, Marta P V. Àngela
R. O
 Per totes les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves, infants.
Per tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.
 Per la nostra comunitat, cada un dels serveis, ministeris i les persones que
els desenvolupen, i els nous reptes que el Senyor té preparats per nosaltres.
 Pels nous responsables. Pels diaques.
 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència i
esclavatge.
 Per la situació del nostres país.
 Per cada nou dia, agraint les benediccions i les oportunitats de servir.

Cultes

Número 1624

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!
Rm 10,12

Senyores
Dijous a les 6 de la tarda

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

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

Bona Llavor
Cada 2 dissabtes de 10 a 12:30 del matí
Repartim roba i aliments, esmorzem i conversem
Suport educatiu: dijous 17,30 a 19 h

Atenció pastoral

Corals
Al·leluia: Diumenge a les 20h
L’Estel:

Diaques

11de marc de 2018

Telèfon per contactar
amb el pastor Melero: 630113463.

2n dimarts de cada mes a 2/4 de 9 de la nit.
Francesc A: 609475704; Eva Ll 679124234;Albert M 657601050
Myriam R: 676233434; David R: 607268842 ;

11de març//18 de marc
Diaca de torn: Albert M//Francesc A
Torn de porta: Ruben R//Benjamí G

ANIVERSARIS

12 Amadeu G 13 Mercè R
14 Lidia 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

CIF R5800437E, Inscrita en el Registre d’Entitats Religioses amb el número 015806

Teologies polítiques
OPINIÓ | Ventijol Suau | per Guillem Correa, pastor a Barcelona i secretari general del CEC

Els creients som dones i homes de carn i ossos. També som éssers socials i,
conseqüentment, filles i fills de la nostra cultura, del nostre país i del que
transmeten els mitjans de comunicació. O dit en altres paraules: som
ciutadans i com a ciutadans som polítics. Som polítics encara que la nostra
opció sigui no entrar en política perquè aquesta és una altra manera de fer
política. I com a persones polítiques tenim el dret, o fins i tot l’obligació segons es miri-, d’elaborar la nostra pròpia teologia política.
Crec que fins aquí la majoria podem estar d’acord, tot admetent que cadascú
ho expressarà a la seva manera i amb les seves paraules.
La qüestió una mica més complicada se situa en un pla superior.
L’Església, com a expressió col·lectiva de la fe cristiana, ha de fer política? O
dit amb altres paraules: ha de tenir l’Església una Teologia Política?
La profunditat de la pregunta aportarà llum amb tot un seguit de respostes,
cadascuna de les quals respondrà a la teologia política de cada persona. Per
aquesta raó voldria tractar d’acostar-me a la qüestió des d’una perspectiva
diferent: des de la teologia pública.
Segurament ens resultarà difícil establir la diferència entre teologia política i
teologia pública però en un esforç de voluntat probablement podem coincidir
a l’hora d’afirmar que mentre la teologia política expressa una manera
d’entendre la justícia de Déu, la teologia pública expressa el pensament de
l’Església en aquelles qüestions en les que, com a cristians i com a cristianes,
estem majoritàriament d’acord. Un exemple del que acabo de dir és la posició
de l’Església en contra de l’expansió de les armes nuclears. Ja n’hi ha més
que suficients, ja n’hi ha massa, ja no en calen més.
La teologia política expressa, o hauria d’expressar, la posició de l’Església en
els grans temes de preocupació comuna per a tota la humanitat.
Però retornant -per acabar l’article- a la qüestió sobre la teologia política crec
que, admetent la llibertat de cadascú d’elaborar la que consideri més
oportuna, també s’hauria d’establir un límit a l’hora d’explicar-la i de
verbalitzar-la.
Primer, tota teologia política ha de tenir en compte que hi ha germanes i
germans que es poden sentir ofeses i ofesos per la manera en què expliquem
les nostres postures.
Segon, per molt distant que sigui la teologia política d’uns i d’altres no hem
d’oblidar que, per sobre de tot, seguim sent germanes i germans.
Segurament aquestes dues recomanacions no són suficients però ens podrien
ajudar a construir una barrera que ens aïllés dels mals costums que s’estan
generalitzant en el nostre entorn mediàtic.

A Bona Llavor continuem treballant al servei de les persones i t’ofereix
algunes oportunitats per desenvolupar els teus dons, parla amb l'Àngela o
M. Antònia. Ens sentim agraïts per la vostra col·laboració, recolzament i
suport en oració. Us necessitem, TU ETS NECESSARI.
Propera distribució: 24-3

La pregunta de l’ED
4 al 11 del 3 Setmana de pregària
Esglésies pregant per esglésies.
11-3 Culte a les 18h, predicació de la
Paraula Francisco Melero.
17-3 Assemblea administrativa UEBC
18-3 Culte a les 18h.Predicació de la
Paraula Amparo Montagut pastora de
l’església de Permià
24-3 Rebost
25-3 Culte a les 18h.Predicació de la
Paraula Ismael Gramaje, pastor de
Barceloneta
27-3 Culte unit de setmana santa.
1-4 Culte de resurrecció 11h. Predicació
de la Paraula Francisco Melero.
16-4CET reciclatge 1a Sessió Discerniment
Cristià, 10,15h a la 1eebs
Informació detallada al taulell

OPERACIÓ
Aquesta setmana ha passat per
quiròfan la nostra germana Àngela R
O. La operació ha anat bé i va
evolucionat segons el previst. Donem
gràcies al Senyor i esperem que es
recuperi aviat.

PREGUNTA MES DE MARÇ
Busquem dos homes
PISTA 2: Un àngel del Senyor el va anar
a veure i li va dir que anés a un lloc.
PISTA 1: Un era molt fidel al Senyor i
predicava l’evangeli
ANIMEU-VOS A PARTICIPAR!!!

CONCURS LITERARI
L’església veïna del
Redemptor,
com
l’any
passat
organitza un concurs
literari aprofitant la
Diada de Sant Jordi i ens conviden a
participar. El tema proposat per
enguany és “El sentit de la vida”.
Properament us informarem de les bases i
del dia del lliurament de premis.
APA JA PODEU COMENÇAR!!

CULTE UNIT
El dimarts 27 març tindrem el culte unit de
setmana santa de les esglésies Baptistes
de Sabadell, a la nostra església un bon
moment per compartir amb germans i
germanes que estimem.

LECTURES BÍBLIQUES

La creació de Déu està capacitada per aconseguir grans èxits
Dll: Pr 13,4//Dm: Is 55,11 //Dc:Lm 3,25/ / Dj:Mt 11,24 //Dv:He 11,6 //
Dss Pr 24,3-4//

