WILLINGDON INTERNATIONAL LANGUAGE MINISTRIES
Email: thiagonew@hotmail.com

Website : https://willingdon.org/portuguese

MINISTÉRIO EM
PORTUGUÊS
Portuguese Language Ministry

Fellowship – Fridays 7:30pm – HQ

2 e 3 de outubro de 2021
Série de Sermões: Poder do Reino
Título do Sermão: Fora das Multidões, Dentro do Perigo
Mateus 8: 23-24 (Pew Bible Page: 813)
Pastor Jordan Chanin
“O que vem à sua mente quando digo a palavra “perigo”? Que
tipo de perigos você experimentou em sua vida? Uma das coisas
bonitas sobre a Igreja Willingdon é que temos uma comunidade
tão diversa. As pessoas da família da nossa igreja representam
mais de 70 nações ao redor do mundo. Dependendo de onde
você vem, sua experiência e ideia de perigo podem ser muito
diferentes da ideia das pessoas sentadas ao seu lado.

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

Quando você pensa em seguir Jesus, o quanto a palavra “perigo”
entra em cena? Você vê Jesus como alguém que faz tudo o que
pode para nos proteger do perigo, para nos fornecer a maior
segurança possível? Ou você acredita que ele é alguém que nos
leva a lugares perigosos, lugares que arriscam todo o nosso
conforto, até mesmo nossa vida?”


Descubra de que multidão você precisa sair.



Esteja ciente da presença de Jesus quando você entrar no
perigo.



Somente seguindo Jesus para o perigo é que
experimentaremos o Poder do Reino.

Perguntas para reflexão:


Você considera que seguir Jesus é perigoso? E, se sim, como?



Em que “multidões” você se vê? Como Jesus está chamando
você para sair?



Existem lugares perigosos para os quais você evitou que Jesus

o conduzisse? Você abordaria isso de forma diferente da
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.

