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: 10:00

IGREJA MISSIO NÁRIA
SOMOS A COMUNIDADE DA ESPERANÇA
B O L ET I M SEM A NA L
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DEUS, VOCÊ E MISSÕES
Missões é o ato de Deus alcançar o ser humano perdido com Sua salvação. Vejamos alguns
aspectos que envolvem a obra de missões da igreja de Jesus, que inclui a mim e a você:
1) O alvo – O alvo de missões é alcançar pessoas de todos os povos, nações e grupos
étnicos da humanidade. Foi o que Jesus afirmou que Seus discípulos devem fazer: “Ide,
portanto, fazei discípulos de todas as nações...” (Mateus 28:19). A palavra traduzida por
"nações" em Mateus 28:19, tanto quanto em Lucas 24:47, Apocalipse 5:9 e outros textos
missionários importantes do NT, é a palavra grega "ethnos", de onde provém o termo
"etnia".
2) O objetivo – A salvação da humanidade perdida a caminho da morte, através da graça
de Deus oferecida em Seu filho, o Senhor Jesus Cristo. Salvação implica em reconciliação
com Deus e uma nova vida advinda da presença do Espírito Santo na vida da pessoa salva.
Este é também o objetivo da igreja ao viver e fazer missões.
3) A exigência – O compromisso de fé com Jesus Cristo, o Rei e Senhor soberano. Todos os
discípulos de Cristo se tornaram novas criaturas por Sua graça e devem permanecer nEle.
Sendo assim, o maior compromisso de um discípulo é realizar a vontade do seu Senhor.
4) O meio – O testemunho fiel da ressurreição e entronização de Jesus (1 Coríntios 15:3-4).
Os discípulos devem ser testemunhas vivas do poder de Jesus sobre a morte, o pecado e o
inferno, e de que Ele é o Deus único e verdadeiro.
5) O agente – A igreja, comunidade do Espírito Santo, comunidade das testemunhas de
Jesus. Nós somos os agentes de Deus neste mundo! Ele salva o mundo através de Sua
igreja, que somos eu e você.
6) O poder – A força invencível do Espírito e do evangelho de Deus (Atos 1:8). Constituída
e capacitada pelo Espírito Santo, a igreja, comunidade de testemunhas, é caracterizada
pela disposição de, no poder divino, suplantar todas as barreiras que afastam as pessoas
umas das outras e de Deus.
Eu e você podemos fazer missões através de quatro formas principais: A) Indo – Tempo
Integral; Curto Prazo; Finais de Semana; etc.; B) Dando Suporte – Dinheiro; Ferramentas,
Tempo; Serviço, etc.; C) Orando; D) Sendo Testemunha de Cristo – Em Palavras e Ações:
Através do seu estilo de vida, conduta, bondade; em sua família, lugar de trabalho,
comunidade, onde você estiver.
Você já sabe o que Deus quer, então agora não é uma questão de conhecimento, mas, sim,
de obediência. Você está obedecendo?
Pr. Carlos Alexandre de Oliveira

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Zenita (esposa do Pr. Gildo): pela sua recuperação.
Taciane (esposa do Pr. Israel, da Missionária de Caxias): fazendo hemodiálise.
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: gratidão pelo milagre de sua recuperação.
Sr. Wilson da Silveira Campos (pai da Tânia Pívaro): recuperação da saúde.
Sra. Carmela (mãe do Antonio Carlos): cuidados especiais pela pneumonia.
Oswaldo (filho dos irmãos Elvio e Vera): problemas de diabetes.
Edgar Hill: pela sua saúde.

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!
Faça sua inscrição no hall de entrada
e convide também os seus amigos.

Escola de Líderes
Nova Turma
Você que já concluiu o curso de Verdades
Básicas pode se inscrever para o módulo
Panorama do Antigo e Novo Testamento
Bíblicos. Início das aulas a partir do dia
16/05. Inscreva-se no hall de entrada!

Vacinação Contra Gripe
A Clínica do Dr. Baldy estará realizando
vacinação contra a gripe neste domingo.
Estarão disponíveis as vacinas trivalente (R$ 50,00)
e trevalente (R$ 75,00). Pagamentos em dinheiro,
cartão de débito, cartão de crédito (vencimento) e
parcelamento no cheque até 3 vezes.
A vacinação ocorrerá antes e depois dos
horários de culto na Igreja Shalom.

A IGREJA PRECISA DE DOAÇÃO!
01 TV de LED para o maternal.
Em bom estado de uso.

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.

