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

0 6 | JA NE I RO | 2 0 1 9

ESPERANÇA VIVA
1 Pedro 1.3

O apóstolo Pedro afirma que aqueles que creem em Cristo foram regenerados para uma
esperança viva. A salvação de Jesus nos concede uma nova vida, nascemos do alto e do
Espírito, e nesta nova vida temos uma esperança viva. Somente que vejo em minha vida e na
vida de muitos cristãos, que nós somos tentados diariamente a viver sem esperança. Somos
tentados a nos concentrar no que não temos, no que não funciona, no que nos entristece e
machuca, ao invés de concentrarmos nossa vida no que nos realiza, nos traz alegria e
esperança. Eu creio que temos o grande desafio de manter a esperança viva que recebemos
em Cristo presente em nossos corações, e isso em um mundo de desesperança. Mas como
podemos fazer isso? Eu creio que o Apóstolo Paulo nos dá uma boa orientação em suas
palavras registradas em Filipenses 3.7-14. Eu creio que podemos aplicar suas palavras ao
contexto de mantermos a esperança viva em nós. Isso é possível quando:
1) Vivemos os valores do Reino de Deus. Esta esperança viva está fundamentada na nova
vida em Cristo. Uma vida com novos valores. E é isso que Paulo destaca. Ele faz uma
reavaliação de todos os valores após a sua conversão: “O que era lucro, considerei perda”
(Filipenses 3.7). Se a esperança é viva, eu não vivo mais firmado nos velhos valores da minha
vida sem Cristo. Viva o novo de Deus!
2) Vivemos crescendo na fé. Paulo afirma que deseja conhecer Cristo a ponto de se tornar
como Ele em sua morte (Filipenses 3.10-11). Ele humildemente destaca que não havia
alcançado este alvo, mas que prosseguia para alcançá-lo (verso 12). Esta atitude refere-se a
uma insatisfação santa. A vida cristã é uma caminhada de fé e deve ser sempre crescente.
Assim a esperança viva se manterá em nosso coração.
3) Vivemos focados em Cristo. Para isso, Paulo nos apresenta duas atitudes (versos 13 e 14).
Primeira atitude, deixar o passado no passado. Seguir Jesus a cada dia consiste em deixar
para trás a “bagagem velha” do passado. As coisas que me acontecem, boas ou más, devem
ficar para trás para que eu possa desfrutar do que Deus tem a frente para mim. Segunda
atitude, prosseguir para o alvo. Nosso alvo é o próprio Cristo! É ser como Ele nesta vida e
contemplar a sua face na vida porvir. E nada e nem ninguém pode nos desviar desse alvo!
A minha oração é que você viva cada dia de 2019 com a esperança viva em seu coração.
Um abençoado ano novo em Cristo para você e sua família!
Pr. Carlos Alexandre de Oliveira

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde em estado delicado.
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: sofreu AVC e fez cirurgia nos olhos.
Pr. Jair (de São Paulo): fazendo quimioterapia.
Sr. Wilson da Silveira Campos (pai da Tânia Pívaro): recuperação da 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!
1º TURMA EM 2019 DIA 20 DE JANEIRO AS 9:00h.
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.

