PÁSCOA 2016
FESTA DA PÁSCOA EM FARMINGVILLE, N. Y., USA
AMADOS IRMÃOS NA FÉ E AMIGOS LEITORES
Uma palavra aos amados em Cristo e amigos do nosso Ministério
através dos comentários nos jornais com a rubrica Palavra de Deus, e
também a todos os participantes da Cruzada de Cura e de Libertação, irmãos
na fé em vários continentes.
Queremos informar-vos que este ano, pela primeira vez, fomos
festejar a Páscoa numa outra cidade, ou seja em Farmingville. Nesta cidade
temos uma casa de oração da qual faz parte do nosso Ministério, dando-lhe
assistência semanalmente. Resolvemos festejar e cultuar ao Senhor lá a
Páscoa, nesse lugar, na qual várias fotos acompanham esta notícia.
O serviço realizou-se às 10 horas e 30 minutos da manhã de Domingo
27 de Março 2016, e a Casa de Oração se encheu, porque estiveram presente
muitas visitas, e eu dou Gloria a Deus. Com a presença da igreja do Senhor
e do Espirito Santo, havia uma alegria nos rostos de cada um, porque o
Senhor se fazia presente, pelo que houve um irmão em Cristo que disse, que
quando lá começamos o nosso Ministério era assim o gozo e alegria do
Senhor.
A mensagem ou seja o sermão o tema foi: AS SETE PALAVRAS DE
JESUS ( NA CRUZ) pelo servo do Senhor Manuel Venade Martins (pastor)
Se você vive junto das áreas onde se localizam as nossas igrejas,
fazemos–lhe o convite persistente que venha ouvir a Palavra de Deus, não
demore, não se atrase, não se descuide, não pare no meio do caminho,
porque o Senhor Cristo está esperando por si, para lhe entregar o seu coração.
Repito não demore a tomar essa decisão, mas vigie, porque esta é a
sua hora, a hora da tua salvação. Lembre-se que só há salvação através do
Senhor Jesus Cristo, foi Ele que deu a vida por si na cruz do Calvário
Esta festa da Páscoa que nós comemoramos a cada ano, é um acto de
relembrar o seu amor, dando Jesus a sua própria vida por nós, mas o leitor
não de deixe enganar, porque só aquele que nEle é que será salvo.
Se o amado leitor crê no Senhor Jesus Cristo, dê um passo de fé, e
Deus o irá abençoar.
Que o todo Poderoso Deus te ajude, e possa abençoar
Manuel Venade Martins (Pastor Evangélico)

