Igreja Evangélica em Algeriz

PIQUENIQUE 2011

Conforme programado pelo plano de eventos da nossa igreja local para 2011, realizou-se mais um piquenique convívio.
O mesmo foi realizado no dia feriado de 23 de Junho, no mesmo local dos dois anteriores &ndash; Parque dos Lagos,
em Codal.
Antes da hora marcada já muitos estavam no local reservando sua mesa, ou colocando as suas próprias mesas, toldes
e guarda-sóis para se protegerem do sol quente com que Deus nos presenteou nesse dia.
Após quase tudo estar preparado para se começar o convívio, tivemos um curto tempo de louvor e oração para pedirmos ao
Senhor a direcção e protecção para tudo que iria decorrer naquele local, tendo sido convidado o irmão José Ferreira a
fazê-lo por todos nós. Logo de imediato, uns conversavam, outros brincavam ou jogavam futebol. Entretanto, outros iam
começando por preparar o almoço, constante das inevitáveis fêveras e barrigas grelhadas, acompanhadas pelo arroz de
feijão.
Pelas 12,15 horas estava o almoço pronto. Foram dadas graças a Deus pelos alimentos e os mais de 90 convivas foram
formando uma fila para ir recolher o seu almoço, servido pelas irmãs voluntárias que o prepararam. Foi então tempo para
comer e conviver à mesa e partilhar suas bebidas e sobremesas.
Após o almoço e de tempo suficiente para a digestão ou fazer uma sesta, pelas 14,35 horas todos foram convidados paras
um tempo de louvor e meditação da palavra de Deus. Com grande alegria todos cantaram alguns coros de louvor ao
Senhor. Tivemos ainda leitura de um poema e duas participações musicais, uma por parte de António Resende, a outra
pelas irmãs Sara e Márcia. A meditação e reflexão da palavra de Deus foi transmitida pelo irmão Carlos A. Oliveira, que
falou sobre família com base em Mateus 12:46-50, lembrando que para Jesus é mais importante a família espiritual que
a carnal, falando também sobre os privilégios e deveres que os membros desta família de Cristo tem.
Terminado este tempo dedicado ao Senhor e às nossas almas, seguiu-se tempo para o desporto e entretenimento.
Enquanto os mais robustos fisicamente faziam mais um jogo de futebol, os demais liderados por 3 jovens da igreja
&ndash; Mariana, Miriam e Cátia, participavam em um concurso preparado por elas para testar os conhecimentos
Bíblicos e seus dotes de representar ou desenhar.
Por volta das 17,30 horas, hora marcada para o lanche, ninguém faltou e uma vez mais à volta da mesa todos voltamos
a confraternizar em alegre convívio. Cerca de 45 minutos decorridos foi feito o encerramento oficial deste piquenique,
com mais 2 cânticos e oração de despedida.
Para além da igreja local em Algeriz que esteve presente quase a 100%, tivemos entre nós alguns convidados de outras
igrejas, que em outras ocasiões tem estado connosco, o que demonstra apreciarem a nossa companhia, o que muito
nos alegra também.
Graças ao nosso Deus por tudo que nos concedeu. Obrigado às irmãs e irmãos que prepararam o almoço, aos que
trouxeram mesas, guarda-sóis, toldes, fogões, gaz, instrumentos musicais&hellip; e tudo quanto foi necessário para o
êxito deste convívio que foi muito do agrado de todos que participaram. {gallery}picnic2011{/gallery}
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