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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

TODA PESSOA TRANSFORMADA E MOBILIZADA PARA CRISTO
B O L ET I M SEM A NA L
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UM NOVO E VIVO CAMINHO
“Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue
de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu...” Hebreus 10.19-20
O ser humano não é reto, santo por natureza, mas religioso ele é. Podemos afirmar que a
religião é um sistema formalizado de crenças e execuções de rituais cerimoniais e
princípios morais com o objetivo de se relacionar com a divindade, encontrando o favor
desta. Esta busca pelo favor sobrenatural da divindade seria o motor propulsor de toda
e qualquer religiosidade presente em qualquer cultura e em qualquer época. Pensando
neste tema, vemos que a religião tem caminhos distintos da fé cristã. Vejamos pelo
menos dois deles:
Primeiro, a manipulação do divino. Como a religião busca o favor da divindade, algo
comum é o desejo do coração humano de manipular a divindade para que esta faça o
que desejamos. Nós brasileiros temos a religiosidade como um fator muito forte na
formação de nossa cultura. Influenciados pela fé popular, nós corremos o risco de viver
os preceitos do Cristianismo na tentativa (consciente ou não) de manipularmos a Deus
para que ele faça o que queremos. E isso não é o que aprendemos no Evangelho.
Segundo, a Cultura do mérito. A religião nos dá um senso de virtude, de autojustiça, de
que somos bons. Isso tem desdobramentos muito ruins em nossa espiritualidade. Por
um lado essa cultura pode nos levar a nos sentirmos injustiçados quando sofremos.
Pensamos que não seria justo Deus nos deixar sofrer. De outro lado, essa cultura do
mérito pode nos levar ao desânimo e a frustração. Há aqueles que se sentem derrotados
e deprimidos porque não conseguem viver os princípios de Deus e não se acham dignos
dEle, se lançando no vazio da desesperança.
Mas o que a Bíblia diz? Ela afirma que Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho,
muito diferente desses caminhos da religião. Neste caminho nós podemos entrar na
presença de Deus pela fé no sacrifício de Jesus na cruz do calvário. Nós desfrutamos da
salvação de Deus pela graça mediante a fé. Crer é nossa única tarefa, pois todo o
caminho já foi aberto por Jesus. Desse modo nosso relacionamento com Deus se torna
leve, libertador, e desfrutamos de verdadeira comunhão com Ele como nosso Pai. Isso é
Evangelho e esse é o caminho que devemos trilhar. Você está em algum dos caminhos
da religião ou no caminho da plena confiança em Cristo, nosso Senhor e Salvador?
Pr. Carlos Alexandre de Oliveira

MOTIVOS DE ORAÇÃO

EVENTOS E LEMBRETES

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

DOMINGO DO QUILO

Margarida Lustri: em recuperação de cirurgia na coluna.
César Cachoeira: problema na coluna.
Iraci Flora (esposa do Marcos): saúde.
Elizabeth Ziwich: saúde em estado delicado.
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.

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
GRUPO PEQUENO

NOVA SÉRIE DE ESTUDOS

Relevância!

Participe de um Grupo Pequeno!
Há sempre um grupo perto da sua casa.

A Rede AM Londrina convida
você adolescente (entre 12 e 15 anos)
para participar da nossa escola de artes.
São oficinas de música, teatro, dança e inglês!
Faça sua inscrição e chame os seus amigos.
Começa no dia 04 de agosto! Na Shalom!

Verdades Básicas
INÍCIAMOS DUAS NOVAS TURMAS:
(Sáb), às 18h30min
(Dom), às 18 horas
Faça sua inscrição no hall de entrada
e convide também os seus amigos.

Curso de Noivos
Se você pretende se casar nos próximos meses,
inscreva-se para o nosso curso de noivos.

Happy Day
Será no dia 21 de julho (sábado), na Shalom.
Das 13h30min às 17h30min.

Jejum e Oração
Nossos 21 dias de jejum e oração acontecerão no
mês de julho, a partir do dia 17.
Este é um tempo especial de consagração a Deus.
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.

