
Nosso amado Edinho, voltou para a 
Casa do Pai!

Não pensávamos tão cedo, experi-
mentaríamos uma despedida como 
essa... mas o tempo chegou. E quanto 
amor do Pai está envolvido em tudo o 
que temos vivido!

Edinho sempre foi um irmão de tan-
tos cuidados e amor tão generosos! 
Exemplo de vida... parceiro na cami-
nhada... amigo sincero e leal. Alguém 
que teve uma vida repleta de exem-
plos práticos. Nosso irmão e filho, es-
poso, pai e sogro, avô da Manu... foi 
uma inspiração para nós, e para tan-
tos outros, por onde passou!

O tempo é de luto, mas os nossos cora-
ções estão agradecidos pelo privilégio 
tivemos.

Nossa tristeza e saudades serão po-
voadas das inúmeras lembranças de 
afeto... muita gargalhada, caras e bo-
cas.... fotos de intriga que fazia ques-
tão de tirar quando estávamos juntos, 

para enviá-las a quem não estava nos 
encontros... saudações e bênçãos que 
sempre ministrava a nós: “a graça e a 
paz esteja sobre você!” ...canções e 
palavras que surgiam em meio as coi-
sas mais rotineiras que ele fazia ques-
tão de participar em casa e fora dela...
sempre nos ensinando que o serviço 
era feito para Deus, como a lavagem 
da louça do almoço que, aliás, é um 
dentre os muitos legados que deixa 
aos sobrinhos, genros, cunhados e ir-
mão (#ficaadica... rsss).

Agora, está com Cristo... Aquele que 
viveu para honrar. Com uma fé con-
sistente, tinha certeza do seu lugar na 
Casa do Pai, conquistado pelo sacrifí-
cio de Jesus na Cruz.

Por fim, encerro esta homenagem e 
despedida temporária com a pergun-
ta que o Edinho faria, numa ocasião 
como essa... “Estou voltando para 
casa, e você? Para onde vai quando 
seus olhos se fecharem nessa vida?”

A Deus toda Hora e Glória!

Edson Ferreira da Silva
“Combati o bom combate,  acabei a carreira,  guardei a fé”
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Leitura bíblica - II Timóteo 4.7 e 8  
“Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me 

está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo Juiz, me dará 
naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amam 

a sua vinda.”
  

Canto congregacional - Seu plano, meu (Deus tem um plano)

Palavra de Jane Farias

Oração pela família 

Canto congregacional - O amor de Deus

Mensagem - Pr. Washington Luiz da Silva

Canto congregacional - Tu somente és Deus

Oração

Palavras finais

Poslúdio 

Vídeo

Culto em ação de graças
30 de novembro de 2020, 08h30

“Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos” (Salmo 116:15)

Saudações

Oração 

Leitura Bíblica - Habacuque 3.17 e 18
“Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, 
mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de ali-
mento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, 
ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha 

salvação.”

Canto congregacional - Louvado seja

Oração de louvor a Deus

Palavra do Pr. Carlos Filho


