
“Através de uma oração...”, e daí você pode orar em resposta àquele
salmo, inspirado(a) pelo que acabou de ler.
“Através de uma poesia...”, daí você pode como que continuar o salmo,
mas lendo a sua própria poesia que você tenha escrito em resposta
ao que leu na Palavra.
“Através de uma canção...”, e daí você pode, talvez junto com outros
membros da família, entoar uma canção.

Olá!
 
Nesses tempos em que estamos distantes fisicamente, começaremos
algo novo em nosso meio, uma iniciativa que chamamos de 
“Salmos da comunidade”.
 
Queremos convidá-los a fazer parte dessa iniciativa!
 
A ideia é que diferentes pessoas da comunidade gravem a leitura de
Salmos das Escrituras. Começaremos com o Salmo 1, e seguiremos a
sequência do livro. Após a leitura de cada salmo, o convite é para que
você também grave uma breve resposta àquele salmo, dizendo algo
assim:
 

“Minha resposta a esse salmo se dará...” 
 
e daí você pode fazer uma das seguintes possibilidades:
 

 
Pegaram a ideia, não é mesmo?
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Por favor, escreva para o Felipe Takeda (99681-2156), sinalizando a
sua intenção de participar dessa iniciativa.
Você receberá a indicação de qual salmo deverá ler. O formato da
resposta, que você incluirá após a leitura, fica por sua escolha. 
Você também receberá a indicação de uma data para poder enviar
de volta o áudio de sua gravação.

Não precisa ser uma gravação profissional. Um ambiente sem muitos
ruídos, mais silencioso, e gravando em seu próprio celular ou no
computador, será suficiente.
Pode ser um salmo gravado em família. Mais de uma pessoa da
mesma família lendo o salmo e/ou participando da resposta ao salmo
que vocês também gravarão.
A leitura do salmo e a resposta ao mesmo não deve passar de cinco
minutos. Mas tudo bem se for mais curta que isso.

Como participar?
 

1.

2.

3.

 
Como fazer a gravação?
 

 
Assim que tivermos um bom número de salmos gravados, começaremos
a divulgá-los a toda a comunidade, possivelmente alguns a cada
semana, através do WhatsApp e também através de um canal no
SoundCloud e no Spotify.
 
Vamos lá participar dessa iniciativa? Tempos de crises são boas
oportunidades para reaprendermos a ser comunidade, e que excelente
companhia temos para isso no livro de Salmos.

Kodo, Ziel e Ricardo
Pastores da IMeL Saúde


