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 NOS DÁ A VISÃO CERTA
Não é novidade que temos vivido dias confusos. Certas figuras e funções, que antes nos
eram simples e conhecidas, parecem já ter se perdido há tempos. Já não sabemos como
nos portar como amigos, pais ou cônjuges. Devido a esta confusão temos nos entregado a
lógicas reducionistas, baseando nossas relações em mera troca de prazeres e suprimento
de necessidades. Uma mancha parece ter cegado a humanidade! Por não sabermos amar,
temos ferido os outros. Por não saber conceituar a vida, temos desistido dela.
Relacionamentos doentes, casamentos destruídos, famílias acabadas têm sido o legado
dessa confusão que cerca todos nós. Mas não precisa ser assim...
Numa realidade como esta, o apóstolo Paulo diz que Deus “[...] pelo grande amor com que
nos amou deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos [...] Ele
nos fez assentar nos lugares celestiais” (Efésios 2.4-6). E como que virando a chave,
trocando os horizontes, dando uma nova perspectiva, nos oferece aquilo que mais
precisamos: a visão certa do que é amor e vida.
Deus nos dá a visão certa do que é amor ao nos revelar o seu próprio amor em Jesus. Seu
amor não toma, assalta, sequestra. Ao contrário, ele doa, presenteia, oferece. É semelhante
ao amor de mãe! Quando “estávamos mortos em nossos delitos”, Deus nos amou e “nos
deu vida” (Efésios 2.5). Este é o amor de Deus! Esse “amor-dádiva” como diz C.S. Lewis, é
semelhante ao pai que acorda cedo para trazer provisão e alegria para sua família e é esta
visão que Deus nos dá sobre amor. Amar como Deus é doar, é presentear, é fazer pelo
outro sem esperar recompensas. Essa visão muda tudo, pois não se trata do que ganho,
mas do que aqueles que amamos ganham. Quando vivemos isso, nossos relacionamentos
se tornam saudáveis e maduros, capazes de superar os momentos de crise e dor.
Deus nos dá a visão certa do que é a vida ao nos revelar que não estamos fadados a
apenas esta realidade, mas que já fomos transportados para os “assentos celestiais”. Estar
nos assentos celestiais é enxergar além do visível. É ler o visível a partir do não visível. E
isso nos dá esperança mesmo diante dos piores cenários. Viver é saber que existem muito
mais coisas acontecendo do que aquilo que podemos ver, que os planos de Deus são
maiores que os nossos! Podemos saber que se melhorar não estraga, fica ainda melhor! E
que por pior que seja a realidade visível, ela pode ser transformada à luz da realidade não
visível, à luz da vontade de Deus.
Há esperança! Que Deus nos livre da confusão e nos dê a visão certa do que é amar e viver.
Pr. João Paulo Lenzi

MOTIVOS DE ORAÇÃO
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.

EVENTOS E LEMBRETES

Conexão com Deus
O “Conexão com Deus” é um final de semana
especial em que você experimentará

Neuza Aparecida: recuperando-se de AVC.

o poder transformador de Deus.

José Saletti: fazendo hemodiálise e exames.

Dias 13 e 14 de abril.

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.

Participe e faça a sua inscrição.

Verdades Básicas
para transformação de vidas!
e convide também os seus amigos.

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.

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

MÍDIAS
/imshalomoficial
/imshalom

Há 30 anos sendo instrumento de Deus
Faça sua inscrição no hall de entrada

Edgar Hill: pela sua saúde.

DOMINGO DO QUILO

REUNIÃO DE TRANSFERÊNCIA
DE MEMBROS
Dia 27 de abril, às 14h.
Para quem concluiu Verdades Básicas
e entregou os formulários necessários.
Obs: Formulários disponíveis no hall de entrada.

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

/imshalomoficial
(43) 98415-0196

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

