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Pr. Carlos Alexandre
prcarlos@imshalom.org.br

Pr. Gildo Machado
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

IGREJA MISSIO NÁRIA
TODA PESSOA TRANSFORMADA E MOBILIZADA PARA CRISTO
B O L ET I M SEM A NA L
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A PIOR ATITUDE QUE PODEMOS TER
Moisés disse ao faraó: “Tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus
conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem
apenas as que estão no rio”. “Amanhã”, disse o faraó. Moisés respondeu: “Será como
tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o SENHOR, o nosso Deus”.
Êxodo 8:6-10
O quadro é desesperador. Através de Moisés Deus manifesta seu poder a Faraó e a
todo o povo do Egito enviando mais uma praga sobre o país. A Bíblia afirma que uma
praga de rãs tomou conta do Egito, transtornando completamente a vida das pessoas.
Em desespero e sem conseguir sanar o problema, o Faraó chama Moisés e a Arão para
que os mesmos deem uma solução.
A resposta de Moisés é a que vemos no texto acima. Ele dá a Faraó a honra e a
oportunidade para escolher quando a praga iria cessar. O que poderíamos imaginar
que Faraó diria diante de uma crise nacional de terríveis proporções? Com certeza ele
diria: “Que a praga cesse agora!”, ou ele diria: “Solucionem este problema
imediatamente!”
Contudo, o texto bíblico nos revela que a resposta de Faraó foi “Amanhã”. Você pode
acreditar nisso? Com esta atitude Faraó estava revelando toda a soberba que possuia
em seu coração. Com sua resposta Faraó estava dizendo: “Eu posso suportar mais
uma noite com estas rãs. Eu posso viver com este desconforto por mais um tempo. Eu
posso resistir ao que Deus quer. Eu sou forte. Eu, eu, eu...”
Será que esta também não tem sido a nossa atitude? Sabemos o que Deus quer de nós
“Hoje”, mas respondemos “Amanhã”. Sabemos que estamos sofrendo as
consequências de escolhas erradas, de pecados, de rebeldia em relação a Deus, mas
continuamos respondendo “Amanhã”. Sabemos que há um chamado divino para
servirmos o Reino dos céus e fazermos diferença em nossa geração, mas nossa
resposta tem sido a mesma de Faraó.
Esta é a pior atitude que podemos ter em nossas vidas – deixar para amanhã o que
devemos realizar hoje. O problema, é que na vida de muitas pessoas, este amanhã
nunca chegará. Martin Luther King afirmou: "Hoje é sempre o dia certo de fazer as
coisas certas de maneira certa. Amanhã será tarde".
E você? Há alguma área da sua vida em que você precisa dizer “Hoje”?
Pr. Carlos Alexandre de Oliveira

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Marlene (esposa do Pr. Elias, da Missionária de P. Prudente): esclerose múltipla.
Ivanir: fez angioplastia. Colocou mais 4 “stents” e está em recuperação.
Letícia (recém nascida): fazendo tratamento em casa.

EVENTOS E LEMBRETES

Festa da Celebração
Nossa grande festa está chegando.
É hora de celebrarmos os feitos de Deus

César Cachoeira: problema na coluna.
Elizabeth Ziwich: saúde em estado delicado.
Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde.

em nossa igreja e em nossas vidas.
Será nos dias 20 e 21 de outubro.
Agende-se e participe.

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

Reunião de Transferência
Dia 15 de setembro, às 14 horas.

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

Para quem concluiu Verdades Básicas
e entregou os formulários necessários.

/imshalomoficial

Obs: Formulários disponíveis no hall de entrada.

Happy Day Kids
Estamos preparando um dia especial
para as crianças entre 5 e 11 anos.
Será no dia 06 de outubro, no acampamento Shalom
(saindo às 8h30min e retornando às 17h30min).
TEMA: EM BUSCA DO TESOURO PERDIDO!
Inscrições até o dia 04 de outubro.

GRUPO PEQUENO

DOMINGO DO QUILO

Próximo Conexão
O “Conexão com Deus” é um tempo especial,
em um lugar especial, com pessoas especiais.
Temos certeza de que você não voltará a mesma
pessoa. Dias 10 e 11 de novembro.
Agende-se.

(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.

