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

ESCALA DE SERVIÇO

DOMINGO, 13 DE JANEIRO 2019

UMA EXPERIÊNCIA, DUAS GRANDES LIÇÕES!

HOJE

PRÓXIMO DOMINGO

RECEPÇÃO M/N: 25
DIÁCONOS: Penha Toneto, Leonardo Cassa,
Magela, Josafat, Daniel e Eidimar
FINANÇAS: Penha e Eidimar
SONOTÉCNICA: Mesa Altar PROJEÇÃO E ILUMINAÇÃO: Victória
CULTO ONLINE: Marcos Eugênio
REGÊNCIA:
PIANO:
LOUVOR VOCAL:
INSTRUMENTAL:
PLANTÃO DE ORAÇÃO: Anelzina, Gláucia, Isabel
Paiva e Sônia Secchim
ORLA BABY I :
M - Luciana Silva e Melina
N - Lenita e Lucélia
ORLA BABY II:
N - Matheus Vianna, Isabela Mazioli e Mirian Klippel
MATERNAL:
M -Gláucia Dias, Priscila Dias, Luciene
N - Lidiane Couto, Gabriela Vescovi

RECEPÇÃO M/N: Supervisão Maria Elena
DIÁCONOS: Graça Lazarino, Luci Rodrigues, Dalmo,
Julio, Adriana e Helio.
FINANÇAS: Julio e Dalmo
SONOTÉCNICA: Mesa Altar PROJEÇÃO E ILUMINAÇÃO: Stephanie
CULTO ONLINE: Josimara Fagundes
REGÊNCIA: Escala especial
PIANO: Escala especial
LOUVOR VOCAL:
INSTRUMENTAL:
PLANTÃO DE ORAÇÃO: Josenilda, Socorro, Zélia e
Luci
ORLA BABY I :
M - Luciana Araujo, Letícia e Márcia
N - Cátia Carvalho e Renata Amorim
ORLA BABY II:
N -Débora Coimbra, Suelen Helmer e Dirce Coimbra
MATERNAL:
M - Nívea Canal, Fernanda e Vocacionado
N - Marlene e Amanda Coutinho

Nesta semana me lembrei de um fato ocorrido anos atrás, quando deixava minha família no aeroporto de Vitória para seguirem para Salvador. Na ocasião despedi-me de
Esther, Sophia e Gel. Davi não quis receber o meu abraço e beijo porque estava triste
por não ter comprado um suvenir numa das lojas daquele lugar. Decisão dele submissa
ao meu respeito e compreensão diante da idade e características de sua personalidade,
apesar das insistências da mãe de que era "feio" tal postura e inconcebível na rotina
familiar, pois, como é praxe em nossa relação de pai e filho, ele nunca me deixa sair ou
sai de algum ambiente sem me dar um beijo. Naquele dia ele não me deu o beijo e
entrou cabisbaixo sala de embarque adentro. Como fui acompanhar o seu embarque no
avião (é comum pais corujas fazerem isso), percebi que ele foi caminhando no pátio até
a aeronave sem festas, o que não é habitual, e olhando com muita constância para trás,
tentando me ver no peitoril do segundo andar daquele aeroporto. Depois que entrou e
sentou, ajustou o cinto e ficou mudo olhando para o vazio durante quase todo o percurso. Mesmo quando a aeromoça ofereceu sua "coca-cola" ele não esboçou reação
alguma. Ele estava realmente afetado de uma forma diferente naquela ocasião. A Gel,
sem saber mais o que fazer para mudar aquele clima, resolveu pedir para a Esther
sentar-se ao seu lado para ver se ela conseguiria extrair o motivo daquele abatimento.
A mãe se aproximou dele e ao indagar sobre aquele comportamento viu e ouviu,
quando com lágrimas e uma voz bem embargada que ele estava arrependido de não ter
se despedido de mim hora atrás. A mãe, procurando uma solução disse para ele que
quando estivessem em solo ligaria para mim e deixaria ele se desculpar diretamente
comigo, tendo a certeza de que o pai entenderia o acontecido e tudo ficaria bem. Realizado todos os procedimentos de pouso e desembarque, Davi pega o telefone da mão
da mãe e me diz: "Pai! Eu fiz uma coisa errada no aeroporto. Eu to triste porque não
despedi de você. Você me perdoa?". Depois de algumas palavras comigo todos que
estavam a sua volta testemunharam a sua transformação – ele havia voltado ao que era
peculiar em seu comportamento tranquino, cheio de vida e alegria.
Diante de um episódio tão simples como este do Davi, podemos perceber em experiência que o erro faz parte de nossa trajetória, mas, o arrependimento e o perdão também,
como lições significativas em nossas vidas. É o que afirma a Palavra de Deus: "Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça" (I Jo 1.9). Aprofunde-se no Salmo 32.
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