I g re j a P re s b i t e r i a n a d e F o r m o s a
de Mo gi das C r uzes

“Poder de Palav ra”

Av. José Benedito Braga, 416, Mogi das Cruzes - SP
Fone: (11) 4790-2565, CEP: 08773-020

Ti a g o 1 :22 “Sejam praticantes da palavra, e não apenas
ouvintes, enganando-se a si mesmos."

Conta-se de um pastor que, ao visitar uma família de membros
de uma igreja, deparou-se com uma arma exposta numa estante, bem à vista
de todos. Um pouco assustado, perguntou o porquê daquilo, ao que o
homem respondeu “Comprei esse revólver há alguns anos porque perdi o
emprego e ia me matar, mas no caminho encontrei pequeno livro. Comecei
a ler e encontrei as Palavras: “ Não se perturbe o coração de vocês. Creiam
em Deus; creiam também em mim” (João 14:1). Durante aquela noite li o
livrinho e, quando amanheceu, me senti um novo homem. Pude então
repetir o que diz Salmo 119:105; “A tua Palavra é lâmpada que ilumina os
meus passos”. O revólver é um lembrete do que a Palavra de Deus pode
fazer no coração daquele que crê”.
O versículo Bíblico Hebreus 4:1-16 nos alerta para o grande perigo
de não atentarmos para as palavras do “Livrinho”. Ele discute o fato de que
ao povo de Israel foram anunciadas boas notícias durante sua migração
através do deserto, da escravidão no Egito para a grande maioria do povo
não pôde apropriar-se delas por causa da sua desobediência e rebeldia
(Êxodo 17:7). Uma geração inteira pereceu no deserto por não dar ouvidos
à Palavra do Senhor. A Palavra de Deus é “Viva e eficaz”(hebreus 4:12), de
modo que transmite vida e transforma o ouvinte. Por isso, Tiago nos
adverte da mesma forma, dizendo que devemos esforçar-nos para ser
praticantes e não apenas ouvintes, afim de não correr o risco de perder as
bênçãos de Deus porque não demos ouvidos à Sua Palavra. A Bíblia é a
provisão divina para as nossas necessidades espirituais. No verso Hebreus
4:16 indicada temos uma grande e boa promessa; podemos chegar com
confiança diante do trono da graça de Deus e contar com sua misericórdia,
mas é preciso dar esse passo. – CMW
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Vida de Discípulo, Igreja que Evangeliza
A Bíblia é a Palavra de Deus: nela você pode confiar.

“Venham a mim, todos os que estão cansados e
sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.!."
Mateus 11:28

Versículo:

Domingo Passado
Culto Dominical 10:30
Escola Bíblica 13:30
Dia

Grupo

Ter
SP
Qua
SJC
Qua
Ancião
Qui
Mogi
Qui
Alto Serra
Sáb
CSLK
Serviços

Sábado Retrasado
Coral
18:00/CSLTK
Reunião de Oração

Presença

Local

-

Recesso
Recesso
Recesso
Recesso
Recesso
Recesso
Hoje
Recesso

Presença

Dirigente

Próximo Domingo

Informes:
1. Hoje retomamos o Culto presencial e continuamos a trasmissão ao vivo.
2. O Culto presencial com máximo de 30% da capacidade do templo , Precisa
fazer inscrição antecipada , Obrigatório o uso de mascara, O protocolo deve ser
obedecido .
3. A Programação do CSLTK neste sábado será Social
4.

Decisão do Conselho : “Por enquanto ainda não retornaremos ao Culto
Presencial.Novas decisões serão feitas após análises do Quadro de Evolução
da Pandemia!”

5.

Doaremos Suprimentos Médicos. Quem estiver interessado em doar dinheiro
pode depositar o valor na conta da igreja (especifique e informe a contribuição
para a Diaconisa Joy Chung ou pode entregá-la para a irmã Ana na Secretaria
secretaria.
Usar a Conta Bancária para ofertar. Passar o Comprovante para nossa Tesoureira
diaconisa Joy Chung e identificar a finalidade da oferta. Ex. se é Dízimo,
Evangelização, Gratidão,Missões, repasse para outras entidades.

Plantão Oficial
Recesso
Recepção

6.

Recesso

7.

Banco Bradesco，Ag.0148; C/C：137221-1; CNPJ；49.266.307/0001-28
Usar o telefone para cuidar mutuamente neste período de isolamento.

8.

小會公告：本會接納 Rita de C. da Silva Chen 和 Sheyla

Plantão da tarde
Oração prepar.
Dirigente
Sermão
Piano/Teclado
Oração
Tradução

Jônatas Chen
Wu Chun Hsien
Jônatas Chen
Aline Hung
Isabel Chiang
Wang Ming Chhang
Maggie Kao
Wu Chun Hsien

Dedicaç. Oferta

Recesso

Flores

Recesso

Cozinha

Recesso

Padilha 姊妹轉籍為本會會員
星期四晚上八點，將開始台語網上聚會。欲參加者請自行下

9.

載 Zoom，並告知陳進宏牧師以便加入 Line 的族群
10.

九月二日開始，星期三晚上華語網路聚會

Ore e interceda: :
1. Pelos políticos e pela Economia do Brasil e segurança.
2. Pelos Médicos e enfermeiros.
3. Pela Fé e estudo dos Jovens.
4. Pelos Trabalhos dos Irmãos.
5. Pela reabertura da Cidade.
6. Pelas Doenças causadas pelo Coronavírus.
7. Pela recuperação após de operação da esposa do preb. Lee Um Su (Lee Wu Li Chu).
8. Pelo saúde de Pr. Huang Cheng Hsiung.

9. Pelo irmão da esposa do pr. Hsiung, devido o Corona-19, no momento está no UTI.
10. Pelo tratamento quimioterapia do filho do irmão Lee Ming Chhang (Lee I Le).
Leitura Bíblica da Semana: Romanos:5-13

