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

ESCALA DE SERVIÇO
HOJE

PRÓXIMO DOMINGO

RECEPÇÃO M/N: Célula 02
DIÁCONOS: Lenir, Claudemir, José Faustino, Neide,
Ilza e Benjamim
FINANÇAS: Nishida e Fausto
SONOTÉCNICA: Mesa - Vitor
Altar - Jonatas
PROJEÇÃO E ILUMINAÇÃO: Victória
CULTO ONLINE: Vinícius e Caio
REGÊNCIA: Paulo Paraguassu
PIANO: Renzo
LOUVOR VOCAL: Arthur, Marivalda, Rute, Sunamis,
Gideão, Mariangela, Euler e Victória
INSTRUMENTAL: Josias, Ritchie, Jonathan, Magela
e Renzo
PLANTÃO DE ORAÇÃO: Jocélia, Anelzina, Socorro
e Sônia Secchin
ORLA BABY I :
MNORLA BABY II:
N - Yanne Freitas, Bianca Bastos e Carolina Vianna
MATERNAL:
M - Marcela Tebaldi, Alda e Nicole
N - Débora Cunha, Vitória Chagas e Vânia

RECEPÇÃO M/N: Célula 24
DIÁCONOS: Hélio, Eidimar, Josenilda e Benjamim
FINANÇAS: Eidimar e Hélio
SONOTÉCNICA: Mesa - João
Altar - Derlan
PROJEÇÃO E ILUMINAÇÃO:
CULTO ONLINE:
REGÊNCIA: Escala Especial
PIANO: Escala Especial
LOUVOR VOCAL: Escala Especial
INSTRUMENTAL: Escala Especial
PLANTÃO DE ORAÇÃO: Josafat, Ednalva, Elzi e
Marli
ORLA BABY I :
MNORLA BABY II:
NMATERNAL:
M - Aparecida, Ramon Victor e Beth Rabelo
N - Cláudia Paz e Sandra Paz

DOMINGO, 23 DE DEZEMBRO 2018

UM NATAL SOLIDÁRIO E DE INCLUSÃO
Normalmente, todos os anos, temos nas comemorações do natal uma proposta mais intimista e familiar. Convidamos ou somos convidados por pessoas que amamos ou nos relacionamos com frequencia para dividirmos a Ceia do Natal, a troca de presentes, o aconchego de nosso lar para algumas
horas de boa comida, bebida e alegria. Isso é muito bom! Deve continuar sendo comum em nossas
vidas. Mas, que tal ampliarmos solidariamente o nosso Natal neste ano?
Podemos pensar em comprar um presente para alguém que não temos em nossa lista pessoal, como
um dos porteiros do condomínio, uma das atendentes do seu médico, um vizinho, a balconista da
padaria, a caixa do supermercado, a manicure, o vendedor de água de coco, etc.. E, além de surpreender a pessoa com o presente, registrar a importância e o valor dela para nossa vida neste ano
que se passou.
Podemos preparar uma rabanada "diet" ou outro quitute que só nós sabemos fazer tão bem e, levar ao
entorno de um papel celofone vermelho ou azul, com uma fita branca e entregar às pessoas comuns
que estão em nossa linha de contato diariamente. Além de dar uma das maravilhas do Natal, podemos
dar uma palavra de que elas são sempre vistas e lembradas por Deus.
Podemos comprar um kit básico de natal (panetone, suco de uva, caixa de bombons) e levar para
alguma família moradora de rua, permitindo-se sentar ao lado, compartilhar o kit e dizer que Deus se
importa com suas vidas e futuro. Que Deus sempre estará com elas, e que Ele deseja cear também
conjuntamente com suas vidas.
Podemos convidar uma pessoa ou família que sabemos não ter familiares por perto para participarem
de nossa ceia e culto de natal em casa. Podemos honrá-las com os melhores lugares e fazê-las se
sentindo em casa, com toda a empatia e valor humano. Que percebam que a sua família a adota como
parte de seus familiares.
Podemos confeccionar um cartão com colagens e dizeres do Natal e ir pessoalmente entregar a
alguém que Deus designar em nosso coração, entregando em mãos, concedendo um abraço, olhando
nos olhos e afirmando a Graça de Deus sobre sua vida.
Podemos escrever um pequeno texto, nunca copiando de alguém ou de algum lugar, e enviar para
pelo menos uma pessoa, personalizando seu nome, indicando a razão daquela escrita – dizer que
Deus a ama muito e que foi capaz de se dar a nós, como o Emanuel, Deus conosco.
Podemos fazer muito mais nestes próximos dias, sempre submetendo-se a Deus, acolhendo e inserindo as pessoas que Ele mandar, numa proposta de serem reconhecidas como únicas e amadas,
lembrando do texto de Mateus 25.42-25.
Feliz Natal da Inclusão e Solidariedade! Feliz Nascimento de Jesus!
Do amigo e pastor, Edson Klitzke
www.igrejadaorla.com.br - (27)3239-1307
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