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

ESCALA DE SERVIÇO

DOMINGO, 25 DE NOVEMBRO 2018

COMO TEM SIDO O SEU SONO?

HOJE

PRÓXIMO DOMINGO

RECEPÇÃO M/N: Célula 37
DIÁCONOS: Lenir, Claudemir, Fausto, Neide, Ilza,
Benjamim
FINANÇAS: Nishida e Fausto
SONOTÉCNICA: Mesa - Vitor
Altar - Jonatas
PROJEÇÃO E ILUMINAÇÃO: Milena
CULTO ONLINE: Vinícius e Caio
REGÊNCIA: Elisabeth Lina
PIANO: Paulo Paraguassu
LOUVOR VOCAL: Ruth, Mariângela, Cláudia, Euler,
Pr. Roberto
INSTRUMENTAL:Wendel, Antônio Carlos, Magela,
Paulo Paraguassu, Luis Carlos
PLANTÃO DE ORAÇÃO: Nazaré, Josélia, Ednalva e
Josafat
ORLA BABY I :
MNORLA BABY II:
N - Yanne Freitas, Bianca b astos, Carolina Vianna
MATERNAL:
M - Marcela Tebaldi,Alda e Nicole
N - Débora Cunha, Vitória Chagas e Vânia

RECEPÇÃO M/N: Célula 03
DIÁCONOS: Maria Elena, Rafael, Marlúcia Goes,
Jeferson Kobi e Josenilda
FINANÇAS: Maria Elena e Jeferson
SONOTÉCNICA: Mesa - João
Altar - Derlan
PROJEÇÃO E ILUMINAÇÃO: Victória
CULTO ONLINE: Victor Gargaro
REGÊNCIA: Euler
PIANO: Élcia
LOUVOR VOCAL: Magela, Robson, Eidimar e Raissa
INSTRUMENTAL: Renzo, Josias, Vítor, Ritchie e
Ronney
PLANTÃO DE ORAÇÃO: Neide, Laurita, Terezinha e
Adriana
ORLA BABY I :
MNORLA BABY II:
N - Juliana Pereira, Milena Vieira e Marcela Belotti
MATERNAL:
M - Lilian Carla, Samira e Regina Rúbia
N - Marcela Lagge e Fátima Broetto

“Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus.
Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos” (Jn 1.6)
É fato que encontramos em Salmos 127.2 a visão de que “não adianta trabalhar
demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem
dá o sustento aos que ele ama, mesmo quando estão dormindo”. Fato maior ainda
é que não se deve confundir as perspectivas que Salomão disse no Salmo com a
realidade que o Profeta Jonas estava vivendo. É claro que devemos entender que
Deus é o nosso provedor em todas as coisas e em todos os momentos.
O saudoso Pr Davi Gomes quando estava realizando o grande investimento do
Edifício da Fé, local que seria o abrigo da Igreja Batista da Esperança e da EBAR
(Escola Bíblica do Ar), na Candelária, no centro do Rio de Janeiro, respondeu a
uma pessoa que o questionou se diante de tão grande empreendimento ele ainda
conseguia dormir, frente aos grandes compromissos financeiros: “É claro que
durmo, pois, Deus é quem trabalha no turno da noite em meu lugar”.
O sono do Profeta Jonas não era de tranqüilidade diante da provisão do Senhor.
Pois nem sempre os “sonos profundos” que nos abrangem são de tranqüilidade e
de descanso.
Muitas pessoas dormem muito quando estão diante de calamidades, dificuldades
e problemas, mas, não conseguem descansar e renovar o seu ânimo. Por isso,
quanto mais dormem mais querem continuar dormindo. O sono se torna uma necessidade, um vício, frente à realidade de suas vidas. Até porque é a mais fácil atitude que podemos desenvolver e justificar em nossas relações. Quantas vezes
nós dizemos ou ouvimos alguém mencionar que dormiu a noite toda, mas, ainda
se sentia cansado e com sono. Com toda a certeza aquele sono não foi um sono
de descanso devido a muitos aspectos que se acumulam e se entulham dentro do
coração e da mente.
Jonas estava dormindo porque não estava sensível a realidade que o cercava
naquele navio. Ele estava tentando fugir de sua responsabilidade e missão, fugindo do próprio Deus. E, você, como tem sido o seu sono? Pense nisso!
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