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

la Julia C i l’Andreu E, la Isabel i el José, el Gori i la Feli, la Teresa Q, la Gina, la Maria
Cs, per en Dima, pel Paco A, per la Sebastiana, pel Mario LL, per Ana Cristina jove
d’en Paco R, per l’Elisabeta, pel Tomàs.
 Per cada una de les famílies de la nostra comunitat: persones grans, joves,
infants. Per tots aquells (fills, nets..) que s’han distanciat del Senyor.
 Per les persones que tenen dificultats per trobar una feina.
 Per una humanitat formada per homes i dones que es reconeguin, es
valorin i es tractin com iguals.
 Pels ministeris i serveis a la comunitat. Especialment pel Grup dinamitzador
d’evangelització, pel treball que estant desenvolupant i el que desenvoluparan. Agraïm
la capacitat i l’oportunitat que el Senyor ens dona per servir. Pel taller de Gospel
 Pels refugiats i les persones que viuen en situacions de guerra, violència, esclavatge.
 Per cada nou dia, agraint les benediccions i les oportunitats de
servir.

18 d’agost de 2019
Número 1699

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!

HORARI D’ESTIU DIUMENGE CULTE A LES 11H

Cultes
Diumenge:
Culte d’adoració 11 h
Dijous: Aturada estival, ens retrobem 19-9

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

Senyores
Aturada estival

Corals
Al·leluia: aturada estival
L’Estel:
18 d’agost//25 d’agost
Diaca de torn: David R//Myriam R
Torn de porta: Rubén R// Benjamí G

Bona Llavor
Cada 2 divendres al matí
Repartim roba, aliments, i conversem
Suport educatiu: aturada estival

Diaques
2n dimarts de cada mes a 2/4 de
9 de la nit.
Francesc A: 609475704;
Eva Ll 679124234;
Myriam R: 676233434;
David R: 607268842 ;
Manel P: 615315239
Pastor: Nelson Araujo 696317485

Senyor, sobirà nostre,
que n’és, de magnífic, el teu nom
arreu de la terra!
Has elevat la teva glòria per
damunt del cel.

ANIVERSARIS
21 David R// 22 Feli C

Comparteix allò que et sembla interessant, les teves aportacions són valuoses, no té les
guardis només per a tu.
fulleto@1eebs.com
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Quan a l'avançar, es retrocedeix

Joan Simarro
13 D'AGOST DE 2019

Compte! De vegades, en avançar, es retrocedeix. Normalment, tots creuen que
l'economia evoluciona amb passes de gegant per facilitar la vida dels homes a la terra.
Podria ser veritat si perdem la visió global del món. Avui, des de l'òptica del món ric, molt
pocs dirien que al món avui hi ha un retrocés, una involució cap a paràmetres econòmics
mundials insolidaris que aboquin als pobres a situacions de pobresa impròpies del segle
XXI. Hi ha, en molts aspectes, retrocés, involució? Es pot parlar de creixement econòmic
en un món en què cada vegada hi ha més rics molt rics i, moltíssims més pobres molt
pobres? Amb aquesta diferencia entre els humans és coherent parlar de creixement,
d'evolució econòmica cap a paràmetres més favorables en el nostre món? Fins quan
estarem retrocedint en la justícia econòmica en el món?
Si en el nostre espai es pogués visionar el món dels pobres cada vegada més pobres i
poguéssim veure reflectit d'una manera fidedigna els desequilibris econòmics del planeta
terra, es podria parlar amb serietat de creixement econòmic, d'evolució positiva de
l'economia? Ens fregaríem
els ulls davant el fet de percebre una espècie de
decreixement, retard, retrocés o involució que aboca a l'escàndol de la pobresa a més de
mitja humanitat? Veuríem una regressió que ens porta cap als inferns de la pobresa?
Cal despertar des dels paràmetres de la justícia i de la misericòrdia!, Tindríem els
cristians, seguint els valors bíblics, els valors del Regne que irrompen en la nostra història
amb la figura de Jesús, de reaccionar davant l'escàndol del control d'una falsa economia
que decreix en la major part del planeta i que , a més, escandalitza, deixant a més de
mig món en una pobresa que creix i creix? Qui són els qui estan capacitats en el món per
agafar el timó de la nau de l'economia i girar cap a una major solidaritat humana, un
millor i més just repartiment dels béns del planeta terra, una recuperació de la justícia i
de la igualtat? Ens sentim els cristians interpel·lats, concernits, colpejats en la nostra
sensibilitat cristiana pels camins econòmics d'un món injust? No tenim veu, no tenim
forces, no ens sentim empoderats per l'Esperit de Déu?
Cristians del món: Siguem sal i llum enmig de la foscor d'un món injust! Qui pot aportar
al món un revulsiu, uns nous valors, uns reptes, uns nous paràmetres socioeconòmics
nous que facin que l'economia del món giri cap a la solidaritat amb els empobrits de la
nostra història? La relació de la humanitat amb la natura és un desastre, la relació entre
les persones una tragèdia. Qui té els objectius i els valors per intentar equilibrar aquests
tipus de relacions? Qui pot parar els retrocessos i involucions insolidàries que ens allunyin
aquest món de la injustícia?
Si, els cristians, hauríem d'assumir amb radicalitat els valors bíblics, però no tenim
resposta, hauríem de quedar callats per sempre, no siguin que els nostres crits, fins i tot
en lloances, desagradin a un Déu que ha de tapar-se les orelles.
Potser seria bo una aturada en l'economia, un estil de vida més senzill, si és que volem
que les persones, en aquesta aturada, siguin capaces de fer una reflexió per reorientar de
nou l'economia mundial. Una reflexió que ens porti a enfrontar-nos a : criticar l'explotació
descontrolada de la terra, frenar la injusta redistribució dels béns del nostre planeta,
plantejar què fer amb els acumuladors que, de forma desmesurada i insolidària,
desequilibren el món, caminar cap a un estil de vida més senzill en el món ric, perquè el
creixement pugui arribar a tots els habitants de la terra, intentar un consum sostenible i
solidari entre tots els habitants de la terra. La idea d'un home que busca el benefici

egoista sense parar-se davant el domini espoliador que s'ha vist al món, ha de ser una
contracultura, un contravalor, un concepte que rebi la condemna de tots i que no ens
porti a posicionar al ric com un valor positiu al qual imitar. Mai!
Potser així s'impediria una involució negativa, un retrocés per a més de mitja humanitat
de l'economia que ens porti a tenir en el món pobres cada vegada més pobres i rics
cada vegada més rics. Hem de caminar cap a un creixement econòmic solidari, tot i
que, en alguns aspectes sembla que estàvem donant suport al decreixement econòmic
en el món, per evitar la seva explotació i una economia no sostenible. Cal buscar el
necessari per a tothom, i el viure amb dignitat. Eradicar de la nostra història, del nostre
aquí i el nostre ara, el pensament d'aquests éssers que només pensen en el benefici
personal, egoista i irresponsable, edificat en la pobresa i misèria d'altres.
Propera distribució: 6-9
bonallavordiaconia@gmail.com
http://www.bonallavor.es/

6-9 / 20-9 Rebost
14-9 Taller de Gospel, 10h a 13h
15-9 Inici ED i Culte a les 18h
27al 29 del 9 40 è Convenció UMMBE
17 al 20 del 10 Convenció UEBE
7 al 9 del 11 The Global Leadership
Summit
Informació detallada al taulell

ON PUC SERVIR?

Tenim moltes possibilitats de servei a la
nostra comunitat. Has trobat el teu lloc?
Audio visuals demana col·laboradors. Et
sents motivat a servir en aquest ministeri?
Parla amb en Manel.

BON ESTIU!

Com va aquest meravellós
temps d’estiu? Temps de
relax, de calma, i de fer
coses que normalment no
podem fer. Envieu-nos fotos
TALLER DE GOSPEL
dels llocs que visiteu, si ens voleu
recomanar un llibre, o una música que
penseu que pot ser edificant ens ho feu
saber al mail del full o de l’església i
sobretot, si visiteu una altra comunitat
doneu salutacions de la1eebs i envieu
alguna foto. Avui a la portada tenim
Tens ganes de cantar?. Apunta’t. algunes de les que han anat arribant.
680350225 Això de cantar no és el que
més t’agrada?, parla amb l’Anna per
treballar en l’equip d’atenció.
amb Liliana Fernández

CONVENCIÓ

Del 27 al 29 de setembre
Del 17-20 d’octubre es
LECTURES BÍBLIQUES
realitzarà la (67è) convenció
de la UEBE, amb el lema “Esglésies Escolta, busca consell, confia, esforça’t,
Saludables” Lloc:Hotel Gandia Palace prega, actua.
http://uebe.org/inscripcion-convencion-2019/ Dll: Sl 37,4Dm: 39,9 Dc: Sl 73,25
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