Igreja Evangélica em Algeriz

CEIA DE NATAL 2009
Depois de 18 de Outubro entramos no ano do cinquentenário da nossa igreja local e tivemos como primeiro evento
dedicado à efeméride, a nossa já habitual ceia de natal, que temos realizado desde 2004 e que este ano foi ainda mais
especial pelo facto de estar associada ao jubileu da nossa igreja local.A ceia foi realizada no dia 12 de Dezembro,
sendo o local escolhido a pensão Suissa, um local espaçoso e muito acolhedor. Participaram 48 pessoas e para algumas
o entusiasmo era tão grande que muito antes da hora marcada para o inicio (20 horas), já se encontravam à porta
esperando entrar.Entre as 20 e 20,30h. tivemos a recepção dos participantes em que fomos cumprimentando e
conversando em ambiente de festa e confraternização, para depois se sentarem à mesa. Após darmos graças ao nosso
Deus pelos alimentos começamos a nossa ceia e para abrir o apetite iniciamos com as entradas já dispostas na mesa. A
seguir a sopa, o prato principal e as sobremesas variadas. Pelo meio além de muita conversa entre todos, fez-se uma
pausa antes da sobremesa para entoarmos alguns cânticos ao Senhor e ouvir uma meditação da Sua palavra pelo irmão
Ernesto.Houve ainda um tempo de descontracção, tendo por fundo ainda a palavra de Deus, para sortearmos entre todos
um pequeno cabaz de natal, que foi apenas mais um pretexto para se manusear a Bíblia e passar um tempo animado e
de boa disposição de forma sã em que procuramos manter sempre entre as coisas do Senhor nas nossas conversas,
mesmo brincando.Por volta da meia noite, já que no dia seguinte tínhamos pela manhã cedo os nossos cultos
dominicais, terminamos em espírito de festa e animação esta nossa ceia. No final o casal Silva &ndash; Ana Maria e
Manuel, ofereceram a todos nós com muito carinho uma pequena lembrança que registamos com muito agrado e
agradecemos este seu gesto de amor para com todos nós.Damos graças a Deus por mais estes momentos de alegria e
comunhão fraternal que Ele nos concedeu, pedindo-lhE que Ele nos continue a abençoar e a reforçar este espírito de união
entre nós.
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