Dia da Fotografia !
Escrito por Pr Moisés Alves dos Santos
Qui, 18 de Agosto de 2011 16:19 - Última atualização Sex, 19 de Agosto de 2011 08:09

19 de Agosto é o dia Mundial da fotografia, parabéns a quem registra num instante tantas
emoções e fatos vividos. A tecnologia deu um grande avanço no acesso deste recurso.
Podemos registrar uma foto de celulares, e enviá-las até via torpedo e em segundos.

Uma fotografia nos ajuda a recordar pessoas queridas, nos motiva em momentos de
dificuldades. Você tem uma foto de sua família nos lugares onde acontecem seus maiores
desafios ? Carrega a foto de alguém amado em sua carteira ? Você pode fazer disso um
excelente remédio contra o egocentrismo, e
xperimente sempre que olhar para a foto de alguém orar brevemente por essa pessoa. Isso é
muito bom !

No nosso site temos uma área reservada para as pessoas que estão conosco nos momentos
recentes da nossa caminhada é só clicar no tópico Album de Fotos , mas também temos o
tópico
História que nos
mostram de onde viemos, veja também algumas fotos históricas da Primeira Igreja Batista do
Edú Chaves (ou Igreja Batista Siloé) e louve ao Senhor da História.

Nos tempos bíblicos não tínhamos o recurso da fotografia como a conhecemos, mas as
pessoas usavam alguns recursos também presentes em nossos dias para não esquecerem de
grandes fatos, eles então anunciavam a todos a boa notícia para que isso não fosse esquecido.
Assim foi com uma mulher que levou um perfume caro, quebrou espontaneamente o vaso e
derramou sobre a cabeça de Jesus. Essa notícia poderia ficar por alí, mas nós a trazemos na
memória, como um retrato desse acontecimento, pois Jesus mesmo disse "Eu lhes asseguro
que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será
contado em sua memória". Marcos 14:9

É assim que devemos ver a ação e presença de Jesus onde estivermos reunidos em seu
nome. Devemos ser cada um de nós uma fotografia viva dEle em diversos contextos
diferentes.

Se cada um de nós em diferentes lugares, em diferentes famílias e em diferentes ofícios
conseguirmos ser um reflexo fiel de Cristo, todos nós como Igreja seremos um lindo Álbum que
anuncia Jesus, Aquele que nos traz a memória a esperança.
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Seu coração se alegrou em Cristo com essa mensagem ?

Click!

Tenho certeza que você então está bem nesta foto !

Moisés Santos
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