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

“ N o s s o h e ro i ”

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

Heb reu s 1 2 :2 “Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e

consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta,
suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita
do trono de Deus.."
Muitas pessoas gostam de heróis: colecionam fotos, figuras, realtos e
qualquer coisa que se relaciona a eles. Mas o que é um herói? Segundo um
dicionário, herói pode ser um grande homem que foi divinizado, que fez
ações extraordinárias, principalmente na guerra, o principal personagem de
uma obra literária ou cinematográfica; o protagonista de um acontecimento.
Será que Jesus se enquadra nas descrições acima, para ser
considerado herói? Sem medo errar, podemos dizer que Jesus é maior que
todos os que já viveram na Terra em todos os tempos. Ele não somente é
um homem divinizado, mas é o Deus que se fez homem. Não fez algo
extraordinário, apenas fez o que ninguém no mundo poderia ter feito para
nos salvar. Não foi brilhante batalha entre homens, mas vencer a maior
guerra que já travou neste mundo ao morrer na cruz por nós derrotando o
inimigo das nossas almas. Ele não é o principal personagem de um livro
qualquer – é o centro de mensagem da Bíblia, de valor eterno, e cujo autor
é o próprio Deus. Por fim, Jesus não é o protagonista de um acontecimento
qualquer : Sua vinda ao mundo dividiu a história em antes Dele e depois
Dele. Ele não foi o centro das atenções apenas nos dias em que viveu na
Terra, mas até hoje, quase dois mil anos depois de sua morte e ressurreição,
Ele é a razão de viver de todos os seus discípulos.
Por todo nisso e por muito mais, podemos dizer que Jesus Cristo é o
máximo, o Supremo o Rei do Reis, Senhor dos senhores. Ele é o nosso
maior herói! Por tudo que é, fez e faz, Cristo tem todas as condições para
ocupar o trono do nosso coração. Então, faça Dele o Senhor da sua vida e o
salvador da sua alma!
Jesus supera qualquer outro herói!
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Pb. Nário Chen
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Mensagem

Pr. Wu Chun Hsien
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Pr. Wu Chun Hsien

" O poder que vem de Deus”

Pr. Jônatas Chen
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Doxologia
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Bênção Apostólica

Congregação
Pr. Jônatas Chen

Vida de Discípulo, Igreja que Evangeliza
“Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois
os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam,
para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que
procede da boca do Senhor.."
Deuteronômio 8:3

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.

Wu Chun Hsien

Dirigente
Sermão

Wu Chun Hsien
Jônatas Chen
Lee Siu Eng
Isabel Chiang
Mário Chen

Piano/Teclado
Oração
Tradução

Wu Chun Hsien
Joy Chuang

Dedicaç. Oferta

Recesso

Flores

Recesso

Cozinha

Recesso

Presença

Dirigente

Próximo Domingo

Informes:
Retomamos o Culto presencial e continuamos a transmissão ao vivo.
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. Agradecemos hoje pr. Paula Kim do Vila Kairós compartilhando o Ministério do Vila Káiros
4. A partir de dia 1º de Novembro, iniciaremos a eleição dos oficiais. Iremos eleger 4
presbiteros e 3 diáconos. Mandatos de oficiais vencendo no final deste ano: Presbíteros: Enna
Chen (Recesso) e Alice Liou; Diáconos: Chuong Wei Te (Recesso) e Hui Tzu Lin.Iremos
usar voto presencial e online. Com duração de 6 semanas. Hoje começa 3o turno do
presbítero.
5. Votação On-line: Favor adicionaro número do Presb. Mário Chen(99985-2909 )WhatsApp e
solicitar link e senha para votação.
6. A Junta dos Oficiais da Igreja decidiu instalar sistema de alarme na igreja. O horário sistema
da igreja: seg-sáb: 8:00 à 16:00 e domingo: 8:00 à 14: 00 .
7. Reuniões semanais e horário:
Terça
Às 20:00 SP Português
Terça
Às 20:00 cantonês
Quar
Às 20:00 mandarim
Quin
Às 20:00 taiwanês
Compartilha/o c Pra. Marie Chen
Quin
Às 20:00 Cantonês
Sábado Às 16:30 CSLTK
Palestra tema Abordo com Pr. Luis
Sayão
Sábado Às 20:00 cantonês
8. Reunião de oração: Domingo às 9:10; Segunda às 5:30 e 22:30; Terça às 22:00; Quinta às
22:00.
9. 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.
10. Usar o telefone para cuidar mutuamente neste período de isolamento.
1.
2.

Ore e interceda: :
1. Pelos políticos e pela Economia do Brasil e segurança. 2, Pelos Médicos e enfermeiros.
2. Pela Fé e estudo dos Jovens. 4, Pelos Trabalhos dos Irmãos. 5, Pela reabertura da Cidade.
3. Pelas Doenças causadas pelo Coronavírus. 6 Pelo saúde de Pr. Huang Cheng Hsiung.
Leitura Bíblica da Semana: 2Samuel 19-24; Galatas: 1-3

