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

“Pito tin ha”
Heb reu s 4 :11

Av. José Benedito Braga, 416, Mogi das Cruzes - SP
Fone: (11) 4790-2565, CEP: 08773-020

“Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse

descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele
exemplo de desobediência."
Sabe a pontinha de cadarço do tênis? Eu a chamo de pitotinha.
Assisti a um sermão no qual o pregador usava como exemplo uma longa
corda, pedindo que a imaginássemos infinita, a representar a vida eterna
que se ganha pela fé em Cristo. Imagine nela um pequeno segmento
encapado de fita colorida, uma pitotinha que representa a sua vida aqui,
desde o nascimento até a morte. Em comparação à corda inteira, a
pitotinha é um nada.
O cristão crê em Cristo e sabe que por meio da fé tem vida eterna;
acredita que viverá com o Senhor para sempre, eterna bem-aventurança – e
essa vida já começa aqui e agora. Mas então, olha em volta: problemas,
dor,dificuldades... e perde a paz. Em vez de alegria pela promessa infalível
daquele que nunca mente, começa a retorcer-se em angústia e dor de alçma,
como se o sofrimento não tivesse fim.
O Senhor prometeu que fará novas todas as coisas, inclusive novo
céu e nova terra, que enxugará toda lágrima, dará consolo e descanso
eternos aos que o amam. Mas veja, não estou a propor que passemos a vida
aqui de forma alterada. Aqui e agora é onde estamos, e evidentemente é
necessário viver a realidade com os pés bem fincados no presente,
enfrentando adequadamente as lutas que a vida oferece. Mas. Seja o que for,
saiba que elas têm prazo de validade – mesmo que durem até o dia da morte,
diante de uma vida infinita de alegria no Senhor não passam de uma
pitotinha.
Saber disto traz novo enfoque aos problemas: posso desde já entrar
no descanso de Deus; mesmo ainda não experimentando a plenitude de
bem-estar da eternidade, posso descansar nas promessas e enfrentar as lutas
sabendo que são passageira: fazzem parte da pitotinha do todo que é a
minha vida em Cristo. Lembre-se : a dor faz parte da pitotinha! – MHJ
Assim vive aquele que crê: pés firmes no presente, mas olhos fixos
nas promessas daqueles que nunca falha.
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Vida de Discípulo, Igreja que Evangeliza
“Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas,
nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois,
quando sou fraco é que sou forte.."
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Informes:
Retomamos o Culto presencial e continuamos a transmissão ao vivo.
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. Agradecemos hoje pr. Paula do Blessing Kids compartilhando o Ministério do Blessing Kids.
4. A partir de dia 1º de Novembro, iniciaremos a eleição dos oficiais. Iremos eleger 4
presbiteros e 3 diáconos. Mandatos de oficiais vencendo no final deste ano: Presbíteros: Enna
Chen (Recesso) e Alice Liou; Diáconos: Chuong Wei Te (Recesso) e Hui Tzu Lin.Iremos
usar voto presencial e online. Com duração de 6 semanas. Hoje começa 2o turno do
presbítero.
5. Votação On-line: Favor adicionaro número do Presb. Mário Chen(99985-2909 )WhatsApp e
solicitar link e senha para votação.
6. O resultado do eleição do CSLTK: Presidente: Jefferson Yang, Vice: Alexander Fu; Diretorias:
Elizabeth Fu, Letícia Chiang, Thiago Tsai,. Timóteo Chen, Elena Chen e Grace Chen.
7. A Junta dos Oficiais da Igreja decidiu instalar sistema de alarme na igreja. O horário sistema
da igreja: seg-sáb: 8:00 à 16:00 e domingo: 8:00 à 14: 00 .
8. 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
Palestra tema Abordo com Pr. Luis
Sayão
Sábado Às 20:00 cantonês
9. Reunião de oração: Domingo às 9:10; Segunda às 5:30 e 22:30; Terça às 22:00; Quinta às
22:00.
10. 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.
11. Usar o telefone para cuidar mutuamente neste período de isolamento.
1.
2.

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.
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