NOSSA VISÃO:
Discipular por meio de relacionamentos, para
gerar transformação de vidas.

ESCALA DE SERVIÇO

DOMINGO, 11 DE NOVEMBRO 2018

ANTES DE MUDAR A FAMÍLIA, MUDE SUA VIDA!

HOJE

PRÓXIMO DOMINGO

RECEPÇÃO M/N: Célula 01
DIÁCONOS: Penha Toneto, Leonardo Cassa,
Magela, Josafat Dias, Daniel e Eidimar
FINANÇAS: Penha e Eidimar
SONOTÉCNICA: Mesa - Leo
Altar - Eidimar
PROJEÇÃO E ILUMINAÇÃO: André
CULTO ONLINE: Marcos Eugênio
REGÊNCIA: Élcia
PIANO: Mariângela
LOUVOR VOCAL:Sunamis, Stephanie, Gabriel,
Vitória, Leo, Marivalda
INSTRUMENTAL: Roney, Wendel, Pedro Coutinho,
Henrique, Vitor
PLANTÃO DE ORAÇÃO: Anelzina, Gláucia, Isabel
Paiva e Marli
ORLA BABY I :
MNORLA BABY II:
N - Matheus Vianna, Isabela Mazioli, Mirian Klippel
MATERNAL:
M - Gláucia Dias, Priscila Dias e Luciene
N - Lidiane Couto, Gabriela Vescovi e Vocacionado

RECEPÇÃO M/N: Célula 34
DIÁCONOS: Graça Lazarino, Luci, Dalmo, Julio,
Adriana Rodrigues e Helio
FINANÇAS: Julio e Dalmo
SONOTÉCNICA: Mesa - Renato
Altar -Lucas
PROJEÇÃO E ILUMINAÇÃO: Stephanie
CULTO ONLINE: Josimara Fagundes
REGÊNCIA: Élcia
PIANO: Mariângela
LOUVOR VOCAL: Leonardo, Stephanie, Victória e
Milena
INSTRUMENTAL: Victor Seadi, Jonathan, Guilherme, Esther e Pedro Coutinho
PLANTÃO DE ORAÇÃO: Josenilda, Socorro, Zélia e
Lucy
ORLA BABY I :
MNORLA BABY II:
N - Débora Coimbra, Suelen Helmer e Dirce Coimbra
MATERNAL:
M - Luciana Zouain, Nivea Canal e Fernanda
N - Marlene, Amanda Coutinho e Regina Rubia

No dia a dia da família contemporânea encontramos muitas pessoas reclamando
sobre a dificuldade de administrar o tempo com as demandas que sua vida, casamento e filhos apresentam. Há cobranças, embaraços, atropelos e confusão na
relação direta intra e extra familiar. Por isso há sempre uma atmosfera de insatisfação, abatimento e impaciência nesta vivência. O olhar tende normalmente a culpabilização do outro e a projeção dos problemas com origem externa. E como essa
percepção das questões não se centra nas realidades dos fatos, permite um falso
juízo e um impeditivo para encontrar respostas na vida e nas relações contraídas.
Então, o que hoje desagrada continuará perfazendo a mesma direção e, mesmo
não objetivando continuar em frente, nada mudará se a consciência não for usada
e a práxis não for assumida em seu favor.
Diante desses argumentos, sugiro três posturas que poderão ser implementadas e,
quem sabe, agregar apoio para uma transformação futura:
1. Pare - Não queira “trocar o pneu do carro com ele em movimento”. Para que
haja de fato uma proposta de mudança, se faz necessário se organizar para que
um tempo de qualidade seja dado a si mesmo, a partir de um ponto de referência,
onde se encontra atualmente. Não adianta desacelerar a vida. É necessário a
parada de tudo que compõe seu cotidiano para uma avaliação mais precisa e coerente. O que deve seguir e o que deve ser abandonado na vida?
2. Avalie - Julgue a si mesmo com toda a sinceridade e honestidade. Reconheça
seus limites, erros, tendências e, procure ajustar. Analise sua agenda, por exemplo, tratando as prioridades e não deixando se levar por questões que sejam de
urgência, pois, isso confunde valores e paralisa a vida. O que precisa mudar
agora?
3. Coragem - Assuma agora, a partir de si mesmo, que não será fácil a mudança
ou a própria transição, mas ela precisa ocorrer. Vai valer a pena, mesmo que doe,
siga em frente. Você alcançará mais qualidade relacional, além da realização pessoal e familiar. Qual o seu medo?
Então, mude sua vida e, consequentemente, você verá sua realidade, sua história
e família mudada.
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