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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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UM CORAÇÃO E UM ESPÍRITO NOVOS
Muitas vezes me surpreendo com o meu coração. Nestas ocasiões fica muito claro para
mim que sou mau e que se não fosse a graça de Deus em minha vida, realmente eu seria
uma fábrica de pecados e maldades. Na verdade, a Bíblia nos revela que todos nós
estamos na mesma situação. O profeta Jeremias afirmou: “Enganoso é o coração do
homem e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá?” (Jeremias 17.9).
É por isso que a Bíblia afirma que nós precisamos de um novo coração e de uma nova
vida. Gosto demais do texto do profeta Ezequiel. Veja o que Deus nos diz: “Darei a vocês
um coração novo e porei um espírito novo em vocês; tirarei de vocês o coração de pedra
e lhes darei um coração de carne. Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem
segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis” (Ezequiel 36.26-27).
O contexto desta profecia diz respeito ao cativeiro da nação de Judá pelo império
Babilônico. A situação era caótica, uma verdadeira tragédia. Quando situações tão
críticas e desesperadoras como essa acometem o ser humano, Eugene Peterson afirma
que as duas reações mais comuns são a negação e o desespero. A negação recusa-se a
reconhecer a catástrofe: ela fecha bem os olhos ou olha em outra direção. O desespero é
entorpecido pela catástrofe, aceitando-a como o fim do mundo.
Eu penso que essas duas reações são também comuns quando nos defrontamos com
nossa própria maldade. Em nossa negação, nós nos voltamos para a religião, o
entretenimento, o trabalho, as filosofias, as boas obras, os vícios etc. Tudo para negar
nossa maldade e nos fazer parecer melhores do que somos. Em nosso desespero nós nos
sentimos inadequados, desesperançados, sem perspectiva de qualquer caminho
diferente para vencermos a maldade que habita em nós.
Mas seriam estas as nossas únicas alternativas. Absolutamente não! Graças a Deus e Seu
imenso amor por nós, Ele nos oferece um novo coração e um novo espírito. Pelo Seu
poder Ele opera em nós o Seu perdão e purificação, nos regenera para uma nova vida e
passa a nos habitar com o Espírito Santo.
Como vemos, essa é uma obra que somente Deus pode fazer, e Ele faz! É por isso que a
vida cristã tem mais haver com arrependimento e consagração do que com crenças
corretas, disciplina e esforço pessoal. E você? Já recebeu um coração e um espírito
novos? Esse é o caminho para a vida plena.
Pr. Carlos Alexandre de Oliveira

MOTIVOS DE ORAÇÃO

EVENTOS E LEMBRETES

Pastora Dieicra (P. Prudente): diagnosticada com hepatite.

DOMINGO DO QUILO

Marlene (esposa do Pr. Elias, da Missionária de P. Prudente): esclerose múltipla.
Bugra: recuperando-se de cirurgia.

4º E ÚLTIMO MÓDULO

Letícia (bebê): fazendo tratamento em casa.

Se você já concluiu Verdades Básicas, inscreva-se já!
Início:

César Cachoeira: problema na coluna.
Elizabeth Ziwich: saúde em estado delicado.
Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde.
Paulo (irmão do Pr. Vanderlei): problema no esôfago. Não consegue alimentar-se.
Anne (neta da Fabiane Cachoeira): bebê em tratamento sério de saúde.

17.10 às 20:00 (Qua)

21.10 às 09:00 (Dom)

18.10 às 20:00 (Qui)

21.10 às 18:00 (Dom)

Festa da Celebração
Nossa grande festa está chegando.

Neuza Aparecida: recuperando-se de AVC.

É hora de celebrarmos os feitos de Deus

José Saletti: fazendo hemodiálise e exames.

em nossa igreja e em nossas vidas.

Valentim e Deolinda (pais do Pr. Vanderlei): saúde.

Será nos dias 20 e 21 de outubro.
Agende-se e participe.

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

Verdades Básicas
Há 30 anos sendo instrumento de Deus
para transformação de vidas!
DUAS NOVAS TURMAS EM BREVE:
Domingo, às 09 horas | Sábado, às 18h30min
Faça sua inscrição no hall de entrada

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.

e convide também os seus amigos.

Finados
Está chegando o grande dia do nosso evangelismo de
finados. O dia em que nos reunimos como igreja para
abençoarmos nossa cidade.
Programe-se e participe!

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

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

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.

