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Queridos irmãos e amigos!

prgildo@imshalom.org.br

Pr. Luciano Biqueri
prluciano@imshalom.org.br

Pr. Bruno Almeida
prbruno@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

Hoje quero compartilhar com vocês uma experiência linda da Angélica, líder de
Grupo Pequeno de nossa Igreja no Jd. Veneza. Leia com atenção o que ela relata.
Este é meu testemunho vivenciado no dia 26 de agosto, o dia da Benção da Família
no meu Grupo Pequeno. Deus foi tão maravilhoso naquele dia. Pudemos
experimentar o seu agir de forma sobrenatural. Eu confesso que estava bastante
apreensiva. Não sabia se as pessoas realmente compareceriam. A ansiedade
tomava conta de mim. Pela fé eu resolvi adquirir 50 copos para dar de lembrança
e justamente ai começa o nosso milagre. Entre pessoas do grupo e convidados,
tivemos o número de 52 participantes. Vi como Deus age de forma positiva, apesar
da nossa ansiedade. Basta crer e trabalhar! Percebi o quanto vale a pena correr
atrás e incentivar meu grupo a buscar junto comigo pessoas para o Senhor.
O milagre não para por ai! Minha filha Gisele mudou-se há pouco tempo para o
Jardim Primavera e lá conheceu um rapaz chamado Luciano que, infelizmente,
sofre com o alcoolismo. Minha filha tem tentado ajudá-lo. Naquele dia o convidou
para nossa reunião. O que me impressionou foi o fato de que também um casal do
GP havia convidado uma mulher para participar. A surpresa foi que ela era irmã
do rapaz convidado pela minha filha. Nada havia sido combinado! Eles se
reencontraram no GP! Foi impactante para os presentes, pois, à vista de todos,
houve reconciliação dos irmãos no momento específico da Benção da Família.
Pude ver como Deus age quando nos colocamos à sua disposição. Ele age de forma
sobrenatural! Fiquei muito contente com o resultado da Benção da Família. Nos
pequenos milagres pude ver a mão de Deus agindo sobre a vida de cada um. Vale a
pena servir a Deus! Vale a pena confiar Nele! Com trabalho e fé veremos coisas
ainda maiores, eu creio! Deus é fiel!
Angélica Santos
Que testemunho impactante! Como vemos, quando nos dispomos a abençoar
pessoas com o amor de Jesus e seu Evangelho, Deus faz mais do que podemos
imaginar. Que privilégio nós temos como Igreja. Participamos do projeto de Deus
para este mundo! Parabéns Angélica e todo GP!
Com gratidão a Deus e a Igreja,
Pr. Carlos Alexandre

MOTIVOS DE ORAÇÃO

EVENTOS E LEMBRETES

Marlene (esposa do Pr. Elias, da Missionária de P. Prudente): esclerose múltipla.

DOMINGO DO QUILO

Fernanda Maciel: fez histerectomia e sofreu perfuração no intestino.
Ivanir: fazendo exames e angioplastia.

Se você tem mais de 12 anos de idade e já concluiu

Letícia (recém nascida): fez cirurgia e está com um quadro de pneumonia.

Verdades Básicas, inscreva-se já! Início:

César Cachoeira: problema na coluna.

15.08 às 20:00 (Qua)

19.08 às 09:00 (Dom)

Elizabeth Ziwich: saúde em estado delicado.

16.08 às 20:00 (Qui)

19.08 às 18:00 (Dom)

Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde.
Solange (GP da Vanice e Valter Ney): em tratamento de câncer.
Paulo (irmão do Pr. Vanderlei): problema no esôfago. Não consegue alimentar-se.
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.

Batismo
Nosso próximo batismo (na Shalom) será dia 02/09.
Se você passou pelos processos e quer se batizar,
procure um dos pastores.

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

MÍDIAS
/imshalomoficial
/imshalom

Verdades Básicas

/imshalomoficial

DUAS NOVAS TURMAS:

(43) 98415-0196

19 de agosto (Dom), às 09 horas

CHAMADOS PARA

“Guerrearão contra o Cordeiro, mas o
Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos
senhores e o Rei dos reis; e vencerão com ele os
seus chamados, escolhidos e fiéis”

VENCER

Apocalipse 17.14

21 de agosto (Ter), às 20 horas
Faça sua inscrição no hall de entrada
e convide também os seus amigos.

Multiplicação de Grupo
Dia 19 de agosto teremos mais uma multiplicação

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.

de Grupo Pequeno em nossa igreja.
É o Reino de Deus em ação neste mundo.

M28 - Conferência JM
Dias 07 e 08 de setembro.
Com a presença de: Paulo Baruk,
Juninho Afram, Pedro do Borel e Hygor Junker.
Garanta já o seu ingresso.

EVANGELISMO
Adquira os livros “Meu Deus,
eu preciso” e evangelize seus
amigos e parentes.
Por R$ 20,00 você leva 4
exemplares e ainda ajuda a
cobrir os custos do
evangelismo de Finados de
2017, no qual entregamos
7 mil livros.

