WILLINGDON INTERNATIONAL LANGUAGE MINISTRIES
Email: thiagonew@hotmail.com

Website : https://willingdon.org/portuguese

MINISTÉRIO EM
PORTUGUÊS
Portuguese Language Ministry

Fellowship – Fridays 7:30pm – Café

16 e 17 de outubro de 2021
Série de sermões: Poder do Reino
Título do Sermão: Renovação do Coração
Mateus 9: 9-17 (Bíblia do banco pag. 814)
Pastor Ray Harms-Wiebe
Obrigado Ana por ler a passagem de hoje. A questão por trás da
mensagem de hoje é esta: que tipo de mudança Jesus traz?
Minha esposa adora redecorar. Normalmente seu projeto começa
com algumas novas peças decorativas, mas depois ela muda a
mobília de lugar, planeja comprar novos móveis e de repente
percebo que paredes já estão sendo pintadas. Às vezes, isso
transforma em remoção de paredes e novas janelas.

COMEÇANDO DOMINGO 04/07/2021
Willingdon Church irá retornar os cultos presenciais aos domingos.
O HORÁRIO DOS CULTOS SERÁ:
8:30am, 10:00am and 12:00pm no Santuário
Tradução ao vivo para o português disponível no culto de domingo
às 10h.
Acesse https://willingdon.org/willingdon-churchs-response-to-covid19 para informações detalhadas sobre os protocolos

Se você está imaginando a reforma de sua casa, imagine pintar as
paredes externas e talvez as internas, ou imaginar uma nova
fundação, a reconstrução das paredes, um novo sistema de
encanamento, nova fiação e um novo telhado.
Se está planejando uma renovação da sua vida, você imagina
algumas alterações exteriores ou uma grande renovação? Que tipo
de mudança Jesus traz?
• O que sobrou para seguir Jesus?
• Quem são os amigos que convidamos para conhecer Jesus?
• Nós nos colocamos entre os pecadores comuns?
• Nossas vidas são mais marcadas pela prática religiosa ou pela
misericórdia?
• Ainda estamos trazendo nossa própria justiça a Deus?
• Estamos aproveitando a festa da presença de Jesus?
• Nossa vida está cheia de vinho novo?
Perguntas para reflexão:
• O que Jesus está pedindo que você deixe para segui-Lo?
• Como você está trazendo sua família e amigos a Jesus?
• Sua família e amigos diriam que sua vida é mais caracterizada
pela atividade religiosa ou mais marcada pela misericórdia?
Alguma coisa precisa mudar?
• Você apenas estendeu sua xícara de café ou entregou toda a sua
vida para se encher do vinho novo de Jesus?
Ao Vivo Church
Sáb 17:30
Dom 8:30, 10:00 e 11:30
https://willingdon.online.church
Assista aos cultos mais recentes
https://willingdon.org/media
Devocionais Diários
https://willingdon.org/sermons/daily-devotionals
Boletim da Igreja
Inscreva-se no: http://eepurl.com/dC_JaL

Guia de Applicativo de Tradução da Igreja de Willingdon
1) Faça o download do "Listen Everywhere" na Apple App Store ou
no Google Play Store.

Como alternativa, você pode digitalizar este
código QR para baixar

2) Entre na rede Wi-Fi “Willingdon Translation”.

Não há senha para acessar esta rede.
3) Abra o aplicativo e selecione o idioma.

