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Vamos lutar pela felicidade!
“Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de
cântico; então se dizia entre os gentios: Grandes coisas fez o Senhor
a estes.” (Salmos 126.2).
Dá a batalha por vencida, a luta por perdida e os sonhos sem
esperança de serem realizados é um coisa que marca muito a nossa
cultura Ocidental. Parece que a fé não chegou até nós, que Jesus
somente nasceu para o povo judeu, que a esperança não foi dada
aos que crêem em Jesus Cristo.
Fico deveras preocupado quando vejo tanta gente
desanimada, sem volta de de lutar pela vida, mesmo estando
enferma. Preocupa-me saber que alguém aceitou a Jesus como
Salvador, mas está acometido da síndrome de Jó: tudo acabou para
mim. Ele mesmo disse: “Sobrevieram-me pavores; como vento
perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha
felicidade.” (Jó 30.15). Não Jó, tua felicidade não passou para
sempre, foi somente momentânea.
Jó sofreu como nenhum homem sofreu até hoje. Ele foi exemplo de
paciência, de fé e esperança, mesmo tendo alguns altos e baixos em
sua vida espiritual, devido a grande luta pela qual passou, pois não
foi outro, senão o próprio Satanás que investiu suas armas malignas
sobre ele.

O ex-presidente Abraham Lincoln disse: “É difícil tornar infeliz
o homem que se sente digno e louva o grande Deus que o criou”. Jó
é um exemplo de quem soube valorizar a sua fé. Ele mesmo disse:
“Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará
sobre a terra.” (Jó 19.25). Ai está o exemplo de quem, mesmo na dor
e no pó da cinza, sabia exercer sua fé e evidenciar em seus lábios a
esperança de um dia encontrar-se com o seu Redentor. Foi difícil
para Satanás tornar infeliz a pessoa de Jó, porque Jó em nenhum
momento de sua provação deixou escapar o seu interesse e a sua fé
por um Redentor que Vive! Aleluia!
“Lembra-te de que a minha vida é como o vento; os meus
olhos não tornarão a ver a alegria.” (Jó 7.7). Conversa fiada Jó, quem
crer num Redentor vivo, não pode se expressar assim. A prova de
que você tinha a alegria da salvação e jamais a perdeu é que o
Senhor Deus saiu em tua defesa e fez você triunfar e ser mais do que
vencedor no teu Redentor que vive para todo o sempre, o qual eu
creio até hoje, o Senhor Jesus Cristo.

“UNIDOS E EDIFICADOS, CERTAMENTE, FAREMOS UMA
GRANDE OBRA PARA DEUS”.
AVISOS PASTOR DA IGREJA
- Dia 21 haverá Santa Ceia do Senhor.
Em reunião com os vice-presidentes, ficou decidido a seguinte
ocupação dos cultos aos domingos:
- 1º domingo: intercalando os meses: Ministério de Jovens
(Adolescentes e Jovens, como o Ministério de Mulheres.
- 2º domingo - Culto Público
- 3º Domingo - Culto Público
- 4º Domingo - Culto de Missões
- 5º Domingo - Culto do Ministério de Homens.
- Participo aos irmãos os horários dos nossos trabalhos para o devido
conhecimento de todos:
Culto da EBD – 09h às 10h30 Aulas nas classes
- 10h30 às 11h Culto de Encerramento

Culto aos Domingos – 18h às 20h
- 20h às 20h15 Encerramento
Culto de Terça-Feira (Ensino da Palavra) – 19h30 às 21h
Circulo de Oração Betesda – 15h às 17h.
Culto de Quinta-Feira (Da Vitória) – 19h30 às 21h30
Vigília – 22h as 0h05
Manhã com Deus – 09h às 11h (podendo se estender até as 11h30)
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AGENDA DE ATIVIDADES: 20 a 26 /02/2017
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- Recesso El Shadai
21:00
19:30- Culto de Ensino da Palavra
21
21:30
- Santa Ceia do Senhor
15:0022
- Circulo de Oração Betesda
17:00
19:3023
- Culto da Vitória
21:30
19:3024
- Sem atividades
21:30
09:0025
- Ensaio da Orquestra
11:00
26
- Sem Atividades

19 a 26/02/17
Doming
19/02
o
20/02

2ª Feira

20/02

2ª Feira

21/02
22/02
22/02
25/02

3ª Feira
4ª Feira
4ª Feira
Sábado

25/02

Sábado

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Pr. MÁRIO José da Silva Neto
Dcª. FRANCISCA Alves de Morais (Cong. Riacho
Fundo II)
KATILÚCIA Silva de Araújo (Cong. Riacho Fundo
II)
RAMON da Mota Costa (Cong. Silva Jardim)
ANA MARIA Oliveira Freitas
Dc. DANIEL Inácio Souza (Cong. Riacho Fundo II)
Luiz Gonçalves MATOSO
Pb NATANAEL da Silva Correia (Cong. Silva
Jardim)

Terça-Feira em Foco: 21/02/17
Venha aprender a Palavra de Deus

