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

“ Que m s e i mpo r ta ? ”

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

Ma l a q u i a s 3 :8 “Pode um homem roubar de Deus?

Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam:
‘Como é que te roubamos? ’ Nos dízimos e nas ofertas.."
O livro de Malaquias foi escrito por volta de 420 a.C, como um
alerta à nação de Israel. Deus acusou os sacerdotes de oferecerem sacrifícios “imundos” (Malaquias 1:7). Ele estava preocupado especificamente
com a desobediência direta da nação ao não oferecer-lhe o seu melhor
(Malaquias 1:8), e por ficarem o dízimo que Ele havia ordenado que fosse
dado à Sua obra (3:8-14).
Mas o que isso tem a ver conosco? Não oferecemos sacrifícios de
animais a Deus. A morte e ressurreição de Seu Filho Cristo foi um sacrifício
definitivo para os nossos pecados (Hebreus 10:1-18). Então, o alerta de
Malaquias não se aplica a nós, certo? Não podemos ser acusados de
oferecer sacrifícios impuros a Deus. Ou podemos?
Vejamos algumas situações em que damos ”sacrifícios impuros” a
Deus.
Tempo, levanto de manhã e tenho centenas de coisa coisas para fazer.
Passo o dia correndo planejando para um minuto para orar e ler a Palavra.
Durante o dia todo sinto aquela urgência de passar tempo com Deus.
Depois de oitocentos ou novecentos minutos estou cansado e querendo
dormir. Não apenas o deixei em segundo plano – mas o deixei fora dos
meus planos.
Dinheiro. Preciso de tanto coisa! Digo a mim mesmo que darei
dinheiro a obra do Senhor no mês que vem, quando eu tiver mais tranquilo.
Mas o princípio Bíblico é claro: Deus quer o nosso melhor em todas as
áreas. Ele não precisa do meu dinheiro; Ele quer que eu invista em Sua
obra para que Ele possa estar em meu coração. “Pois onde estiverem as
suas riquezas, aí estará o coração de vocês” (Mateus 6:21).
Por causa do sacrifício definitivo de Jesus, não matamos mais bois e
cabras. Mas ainda precisa estar em primeiro plano em todos os aspectos de
nossas vidas- tempo, dinheiro, talento, amigos, escolhas. Que sacrifícios
você precisa fazer hoje? – Tim Gustafson
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Vida de Discípulo, Igreja que Evangeliza
“Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito
quebrantado; um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não
desprezarás.!."
Salmos 51:17

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

Plantão Oficial
Recesso
Recepção
Recesso
Plantão da tarde
Oração prepar.

Jônatas Chen

Dirigente
Sermão

Wu Chun Hsien
Jônatas Chen
Lee Siu Eng
Grace Chen
Mário Chen

Piano/Teclado
Oração
Tradução

Lin Ni Shih Chuang
Wu Chun Hsien

Dedicaç. Oferta

Recesso

Flores

Recesso

Cozinha

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. O Conselho de Presbíteros aceitou a transferência de membresia das irmãs Rita C.
silva Chen e Sheyla Padilha.
4. A partir de dia 2/9, todas quarta-feira às 20:00, haverá a célula em mandarim.
5. Dia 6/9, às 20:00, haverá Reunião Diaconal
6. Toda quinta-feira às 20:00, haverá a célula de Taiwanês.
7. A Programação do CSLTK neste sábado será Reunião de Oração.
8. 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.
9. 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.
Banco Bradesco，Ag.0148; C/C：137221-1; CNPJ；49.266.307/0001-28
10. Usar o telefone para cuidar mutuamente neste período de isolamento.
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:14-16; Juízes:1-6

