ANOTAÇÕES DA MENSAGEM

EQUIPE PASTORAL
Pr. Carlos Alexandre
prcarlos@imshalom.org.br

Pr. Gildo Machado
prgildo@imshalom.org.br

Pr. Luciano Biqueri
prluciano@imshalom.org.br

Pr. Wilson Juarez
prwilson@imshalom.org.br

Pra. Marinez Candido
pramarinez@imshalom.org.br

Pr. João Lenzi
prjoao@imshalom.org.br

LOCAIS E HORÁRIOS
SHALOM

Av. Juscelino Kubitschek, 3130
(43) 3323-6717
Dom: 10:30 e 19:30
Sáb: 14:00 (Adoles 11+)
Sáb: 20:00 (Jovens 15+)

VENEZA

Av. Robert Koch, 1872
Jardim Veneza
(43) 3325-9045
Dom: 19:30
Sáb: 20:00 (Jovens 15+)

BANDEIRANTES

Rua Serra Negra, 119
Jardim Bandeirantes
(43) 3348-1266
Dom: 09:30

IGREJA MISSIO NÁRIA
TODA PESSOA TRANSFORMADA E MOBILIZADA PARA CRISTO
B O L ET I M SEM A NA L
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FÉ

Os Evangelhos relatam duas situações que deixaram Jesus admirado, uma grande fé (Mateus
8.10) e a falta de fé (Marcos 6.6a). A Bíblia conceitua fé em Hebreus 11.1: “Ora, a fé é a certeza
daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos”. A verdade que a Palavra de Deus
está afirmando é que todo homem e mulher de Deus tem uma esperança. E a fé é a certeza de
que vamos alcançar o que esperamos. A fé também é a prova do que não se vê, ou seja, ela
substância a realidade de Deus (Hebreus 11.3). A validade da fé está posta em quem ela é
depositada. E a fé bíblica é na morte e ressurreição de Cristo que O habilitou a ser o Senhor e
Salvador de todo aquele que Nele crê.
Qual a utilidade da fé bíblica, para que ela serve?
Serve para se apossar da salvação:
Sem a fé uma pessoa não poderá ser salva! (Efésios 2.8). A salvação é dom de Deus, e somos
salvos pela graça. Mas se não fosse a fé no sacrifício de Cristo, ninguém conseguiria desfrutar
da salvação.
A fé serve para receber as bênçãos de Deus!
É impressionante que pelo menos nove histórias dos evangelhos têm a fé como foco. Jesus diz
nessas histórias: “sua fé curou você”. O poder curador de Jesus de alguma forma dependia da
reação do necessitado para acontecer o milagre (Atos 14.8-10). Para receber as bênçãos de
Deus é preciso ter fé de que Ele é poderoso para fazer (Tiago 1.6).
A fé serve para atravessar as adversidades!
Quando na adversidade nos agarramos às promessas de Deus pela fé, saímos refinados,
fortalecidos, com um brilho especial que só tem aqueles que passaram pela fornalha da
aflição e prevaleceram com sua fé intacta! (1Pedro 1.7).
Não sabemos o que Deus fará com certas situações que hoje nos parecem tão contraditórias,
doídas, difíceis. Mas a fé sabe que Deus tem as melhores intenções para conosco.
A fé serve para viver em conexão com Deus!
A criança perguntou ao pai dela o que é “espiritual”? O pai respondeu: “Filho, na vida tem
coisas que você pega e tem coisas que você não pega. O que você pega é material e o que você
não pega é espiritual”.
Todos precisam de fé para viver com Deus nesse mundo (2Coríntios 5.7). A natureza de nossa
relação com Deus se dá completamente no campo espiritual, pela fé (João 4.24).
A fé coloca o céu dentro de nós, reajustando todas as nossas ações diárias em harmonia
com a vontade de Deus.
QUE EM 2019 SUA FÉ EM JESUS SEJA ADMIRÁVEL!
Pastora Marinez Candido

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde em estado delicado.
Taciane (esposa do Pr. Israel, da Missionária de Caxias): fazendo hemodiálise.
Pastora Dieicra (P. Prudente): diagnosticada com hepatite, tratando-se em casa.
Marlene (esposa do Pr. Elias, da Missionária de P. Prudente): esclerose múltipla.
Bugra: recuperando-se de cirurgia.
Anne (neta da Fabiane Cachoeira): bebê em tratamento sério de saúde.
Neuza Aparecida: recuperando-se de AVC.
José Saletti: fazendo hemodiálise e exames.
Valentim e Deolinda (pais do Pr. Vanderlei): saúde.
Kris Fitch (esposa do Eugênio Fitch): diagnosticada com câncer. Em quimioterapia.
Carlos Hassegawa: sofreu AVC e fez cirurgia nos olhos.

Bendito seja o Deus e Pai de nosso
Senhor Jesus Cristo! Conforme a
sua grande misericórdia, ele nos
regenerou para uma esperança
viva, por meio da ressurreição de
Jesus Cristo dentre os mortos
1 PEDRO 1.3
GRUPO PEQUENO

Grupo Pequeno é comunhão!
Grupo Pequeno é edificação na fé!
Grupo Pequeno é poder na oração!
Grupo Pequeno é evangelismo!
Grupo Pequeno é alegria!
Participe de um Grupo Pequeno!
Há sempre um grupo perto da sua casa.

EVENTOS E LEMBRETES

Verdades Básicas
Há 30 anos sendo instrumento de Deus
para transformação de vidas!
1º TURMA EM 2019 DIA 20 DE JANEIRO
Faça sua inscrição no hall de entrada
e convide também os seus amigos.

Acampamento de
Carnaval da JML
De 02/03 ao dia 05/03 os jovens (a partir de 15 anos)
estarão em um retiro no Acampamento Shalom.
Venha participar conosco e/ou convide outros jovens
para esse acampamento incrível e abençoador!

Summit de Liderança
O Global Leadership Summit será
realizado aqui em nossa igreja.
Ele é o maior evento de liderança do mundo!
Dias 22 e 23 de fevereiro/2019.
Agende-se, compartilhe e participe.
Inscrições abertas. Faça já a sua!

21 Dias de Jejum e Oração
Início dia 28 de Janeiro e término dia 17 de
Fevereiro. No dia 16/02 teremos uma grande vigília
no acampamento.

DOMINGO DO QUILO
No segundo domingo
do mês, arrecadamos
alimentos para famílias
com necessidades.
Faça sua doação!

MÍDIAS
/imshalomoficial
/imshalom
/imshalomoficial
(43) 98415-0196

EVANGELISMO
Adquira o livro
“Meu Deus, eu preciso”
e evangelize seus amigos
e parentes.

