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Bilhões ouviram leitura da Bíblia

N

a quarta-feira morreram umas
300 pessoas nos EUA, por causa de uns 200 tornados espalhados
pelo sul do país. Muitos irmãos foram feridos ou perderam suas casas. Oremos para que Deus os
abençoe ao recuperarem suas vidas.
BÍBLIA NO CASAMENTO REAL. O
pregador John Gaines comentou sobre o casamento real na sexta-feira:
“Acerca de 2 bilhões de pessoas
ao redor do mundo assistiram o casamento do Príncipe William e Kate
Middleton na sexta-feira em Londres. Durante a cerimônia, uma boa
parte do capítulo 12 do livro de Romanos foi lida.
“É raro ouvir qualquer porção das
Escrituras lida na televisão secular,
mas cerca de 30% da população
mundial ouviu ontem Romanos 12.
“Oremos para que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra (Isaías
55.11)”.
AJUDA AO JAPÃO. Ontem, foi decidido enviar ajuda aos nossos irmãos no Japão, após o terremoto e
o tsunami que castigaram aquele
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país. Irmãos de várias congregações
foram prejudicados no desastre, inclusive em Sendai, o centro da pior
destruição. Vamos pesquisar a melhor maneira de enviar os fundos.
AVANCEMOS. No sábado, 14, termos a segunda parte do estudo
avançado sobre a “Teologia do Modelo”, das 15h a 18h no meu escritório. Para maiores informações,
ligue 9792-3681.
Tantos irmãos de Jundiaí querem
assistir a segunda parte, entre 3550, que me pediram ir até lá para
ministrar a aula, devido à dificuldade de tanta gente se deslocar de lá
para cá.
5 NO VALE. Temos mais uma reunião dominical na região: Em Ubatuba, há irmãos se reunindo a cada
domingo.
A reunião em São Sebastião foi
transferida para a Ilha Bela, segundo o irmão Anderson.
DADOS ONLINE. Por haver muitas
informações agora sobre as congregações e reuniões, estes dados, junto com mapas de como chegar aos
locais de reunião, têm sido transferidos para o website neste endereço: igreja-de-cristo.com, na página:
“A Respeito”.
TAUBATÉ EM SJCAMPOS. No sábado, 21, receberemos os irmãos de
Taubaté durante as reuniões mensais de homens e de mulheres, e teremos juntos uma refeição e perío-

do de confraternização. Os últimos
detalhes estão sendo acertados,
mas preparemo-nos já para este
momento alegre.
VF —Randal

Oração para maio
Que Deus nos dê a virtude da
consistência nos afazeres, cumprindo regularmente os nossos deveres.
A petição missionária: Que nossas leituras e estudos tenham em
mente, além do nosso crescimento
espiritual, matéria prima para
anunciar o evangelho a outros.
–alcanceweb.com

Oremos
Pelos estudos de evangelização
em progresso, e por mais oportunidades de partilhar a Palavra.
• Pela saúde do sr. Odílio.
• Pela procura de novo local de reunião dominical em SJCampos.
•

Dia do Senhor e os cristãos
Os cristãos se reúnem no primeiro dia da semana, dia em que
Jesus ressuscitou dos mortos. Eles
cantam para adorar a Deus e incentivar uns aos outros. Leituras
da Bíblia são feitas. Alguém traz
uma mensagem baseada na Bíblia. Os discípulos comem a ceia
do Senhor. Ofertam voluntariamente dos seus bens. Fazem orações e súplicas a Deus. Tudo se
faz para agradar ao Senhor, pois
ele é a nossa platéia.
Dependendo da congregação, a
ordem pode variar um pouco,
mas todas as igrejas do Senhor
praticam os mesmos atos de adoração.
Como visitante, você é nosso
convidado de honra, para conhecer mais por que fazemos tudo
isso. Estão à sua disposição cursos e estudos oferecidos gratuitamente, sem compromisso.

