WILLINGDON INTERNATIONAL LANGUAGE MINISTRIES
Email: thiagonew@hotmail.com

Website : https://willingdon.org/portuguese

MINISTÉRIO EM
PORTUGUÊS
Portuguese Language Ministry

Fellowship – Fridays 7:30pm – Café

23 e 24 de outubro de 2021
Série de sermões: Poder do Reino
Título do sermão:

O desespero torna possível uma nova vida
Mateus 9: 18-26 (Pew Bible página: 814)
Pastor Willy Reimer
A maioria de nós não sairá de sua zona de conforto, a menos que
ficar onde estamos se torne muito desconfortável, frustrante ou
doloroso. O desconforto que estamos sentindo pode ser físico;
pode ser emocional; pode ser filosófico ou existencial. Queremos
segurar nossos cobertores de conforto com uma das mãos e estender a outra mão para Jesus. O problema é que aquilo em que
estamos nos agarrando nos impedirá de tocar em Jesus. Temos
que largar e deixar pra lá.
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

A mensagem de hoje é um convite para você deixar seu desespero
te motivar a largar, deixar pra lá e encontrar uma nova vida.
Perguntas para reflexão:
• Existem “pregos” em sua vida que estão causando dor, mas você
reluta em lidar com eles?

• O que está impedindo você de entregar as questões com as quais
está lutando para lidar para Jesus.
• Qual será o seu próximo passo para experimentar a “nova vida”?

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.

