“Ascensão”

I g re j a P re s b i t e r i a n a d e F o r m o s a
de Mo gi das C r uzes

Ti a g o 5 :11

“Como vocês sabem, nós consideramos felizes
aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a
paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O
Senhor é cheio de compaixão e misericórdia..."
Entre tantas ilustrações que demonstraram os benefícios das
dificuldades, gosto em especial da história da ostra. Ela diz que pérolas são
produtos da dor, resultados da entrada de uma substância estranha ou
indesejável na concha, como um parasita ou grão de areia. A parte interna
da concha é revestida por uma espécie de manto, e quando um grão de areia
a penetra, as células do manto começam a trabalhar e cobrem o grão de
areia com camadas e mais camadas de uma substância chamada nácar para
proteger o corpo indefeso da ostra. O resultado é uma linda pérola. Uma
ostra que não foi ferida não produz pérolas, pois a pérola é uma ferida
cicatrizada.
Assim como para a ostra o ferimento faz com que ela produza pérola,
o sofrimento é para o cristão uma oportunidade de crescimento e
desenvolvimento. O que sofremos não pode nos abater, não deve ser uma
brecha para a entrada de lamentações e reclamações em nossa vida. O
sofrimento é uma oportunidade de fortalecer nossa fé, e esta, uma vez
provada e aprovada, nos aproxima da paz de Deus.
A fé nos dá condição de avistar a glória da vida futura na presença de
Deus. A fé fortalece nossa esperança na vida eterna. Desta forma podemos
alegrar-nos até mesmo nas tribulações, pois sabemos que são parte da
nossa caminhada em desenvolvimento. O sofrimento é natural, pois
vivemos em um mundo mau. Dificuldades e problemas como um punhado
de areia que incomoda constantemente e tenta ocultapar espaço em nossa
vida. A vida com Cristo é como o nácar que cobre a areia, separando-nos do
contato com o mal. Os que foram aceitos por Deus pela fé, civem em paz.
Esta paz com Deus nos faz fortes para suportar as adversidades com
perseverança e paciência. – HSG
A provação produz crescimento pois já somos vitoriosos em Cristo Jesus.
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Vida de Discípulo, Igreja que Evangeliza
“E a esperança não nos decepciona, porque Deus
derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito

Versículo:

Santo que ele nos concedeu..."
Domingo Passado
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Informes:
1. Retomamos o Culto presencial e continuamos a transmissão ao vivo.
2. O Culto presencial com máximo de 30% da capacidade do templo,
Precisa fazer inscrição antecipada, Obrigatório o uso de mascara, O
protocolo deve ser obedecido.
3. A partir de dia 1º de Novembro, iniciaremos a eleição dos oficiais.
Iremos eleger 4 presbiteros e 3 diáconos. Iremos usar voto presencial e
online. Com duração de 6 semanas.
4. Reuniões semanais e horário:
Terça
Às 20:00 SP Português
Terça
Às 20:00 cantonês
Quar
Às 20:00 mandarim
Quin
Às 20:00 taiwanês
Compartilha/o c Pra. Marie Chen
Quin
Às 20:00 Cantonês
Sábado Às 16:30 CSLTK
Recesso
Sábado Às 20:00 cantonês
5. Reunião de oração: Domingo às 9:10; Segunda às 5:30 e 22:30; Terça
às 22:00; Quinta às 22:00.
6. Doaremos Suprimentos Médicos. Quem estiver interessado em doar
dinheiro pode depositar o valor na conta da igreja (especifique e informe
a contribuição para a Diaconisa Joy Chung ou pode entregá-la para a
irmã Ana na Secretaria.
7. Usar o telefone para cuidar mutuamente neste período de isolamento.
Ore e interceda: :
1. Pelos políticos e pela Economia do Brasil e segurança. 2, Pelos Médicos e enfermeiros.
2. Pela Fé e estudo dos Jovens. 4, Pelos Trabalhos dos Irmãos. 5, Pela reabertura da Cidade.
3. Pelas Doenças causadas pelo Coronavírus. 6 Pelo saúde de Pr. Huang Cheng Hsiung.
Leitura Bíblica da Semana: 1Samuel 16-25, 2Samuel 1-6

