Microfone e

Essa igreja é a única que não recebeu advertência, pois ela foi
aperfeiçoada pelo sofrimento.

REFLETIR
Abril – No. 620

Já teve o pensamento de que as coisas fugiram do controle de Deus, ou
que ele não se importava com o que você estava passando? O que isso
gerou no seu coração?

FIRMES NA TRIBULAÇÃO - ESMIRNA

O sofrimento é eliminado da vida de alguém que se converte? Por que?

Apocalipse 2.8-11

Podemos aprender lições com o sofrimento? E sempre a gente tem esse
entendimento que o sofrimento nos ensina algo?

Já sentiu a terra tremer? O terremoto gera nas pessoas sensações
estranhas, pelo fato do chão parecer estar se mexendo

Por que o texto destaca que a igreja de Esmirna era rica? O que a tornava
rica?

SENTIR

Para o sismólogo João Willy Corrêa Rosa, pesquisador da UnB
(Universidade de Brasília), um dos fatores mais importantes para sentir
os efeitos do abalo sísmico é a composição do solo. Se o prédio estiver
sobre uma rocha dura, tende a tremer menos do que sobre um terreno
arenoso ou argiloso.
Esse não é um detalhe menos importante. Já teve um terremoto na sua
vida? Sobre qual solo sua vida está alicerçada?

APRENDER
A carta à igreja de Esmirna mostra que, por lá, os cristãos eram presos,
torturados e martirizados. A perseguição não era apenas provocada
pelos romanos, mas também pelos dos judeus que não suportavam a
igreja e diziam que o cristianismo era uma heresia.
Jesus dirige uma mensagem específica para essa igreja sofrida, e nos
deixa lições importantes:
• A igreja está nas mãos de Jesus;
• É nele, que está vivo, que achamos consolação;
• Achamos consolo nele, porque ele conhece nossas aflições;
• E Jesus conhece também nossas carências;
• Ele nos fortalece e guarda do maligno;
• E ele nos dará a coroa da vida!

APLICAR
A igreja de Esmirna não teve uma advertência. Ela era sofredora, pobre
aos olhos dos homens, mas rica, salva e conhecida aos olhos de Deus.
Que sejamos uma igreja santa e consagrada para que possamos ouvir o
que Esmirna ouviu “eu darei a vocês a coroa da vida”.
Nós não passaremos pela segunda morte porque temos uma garantia,
Cristo é o nosso penhor.

AVISOS
MUSICAL DE PÁSCOA
E CEIA DO SENHOR
“Três faces do Cristo” é o musical
especial de Páscoa que acontecerá
neste domingo 17/04.
Teremos também a
CEIA DO SENHOR!
Participe às 10 e 19h.
Convide sua célula e amigos!

