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
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DEPOIS DA CRUZ, PLENA SALVAÇÃO!
Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio
da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo.
Gálatas 6.14
Nesta semana eu fui muito tocado pela letra de uma canção chamada “Depois da cruz”,
interpretada pela cantora Aline Barros. Eu estava na Capela onde quase há trinta anos eu me rendi
ao amor de Jesus revelado na cruz, e naquele momento Deus me falou novamente sobre o poder
salvador e transformador da cruz de Cristo.
Essa experiência me trouxe ao texto de Paulo aos Gálatas. Quando ele escreveu essa carta, Paulo
estava enfrentando a oposição dos mestres cristãos judaizantes que procuravam convencer aqueles
cristãos de que, como gentios, precisavam ser circuncidados e observar o ritual da lei a fim de
serem salvos. Paulo reivindica a sua autoridade como expositor do evangelho e condena a posição
dos judaizantes como um legalismo anti-cristão.
Paulo enfatiza a centralidade da cruz. Ela é o único objeto necessário para a nossa fé. Diz também
que esta experiência com a cruz é que forma o cristão genuíno, espiritual e comprometido
fielmente com o Senhor. Somente a cruz de Cristo tem poder para salvar as pessoas.
É por isso que Paulo afirma que não se gloria (orgulha, confia) em mais nada além dela. Ela é o
instrumento através do qual uma notável transformação do relacionamento entre o homem e o
mundo é levada a efeito. A pessoa com essa experiência transformadora da cruz torna-se uma nova
criatura (Gálatas 6.15; 2 Coríntios 5.17). Com isso, o mundo morre para ela – com seus apelos,
tentações, prazeres e pecados. Isso significa que o mundo não tem mais a força de atração que
possuía antes, tudo que ele oferece não tem mais o efeito dominador sobre a pessoa. Do outro lado,
essa pessoa morre para o mundo. Isso significa morrer para as preocupações mundanas e suas
aspirações, se tornar indiferente às suas tentações. A cruz se transforma em um ponto crucial de
transformação onde o cristão e o mundo são completamente separados. Isso quer dizer que a
pessoa não nutre mais nenhum desejo consciente de pecar e perder a sua comunhão com Deus.
E você? Você pode afirmar que a sua vida é completamente diferente depois da cruz de Cristo? O
mundo morreu para você? Você morreu para o mundo? Se não, Deus lhe chama a experimentar
plena salvação através da cruz do Seu filho unigênito. Oro para que você atenda hoje o Seu
chamado.
Pr. Carlos Alexandre

MOTIVOS DE ORAÇÃO

EVENTOS E LEMBRETES

Taciane (esposa do Pr. Israel, da Missionária de Caxias): fazendo hemodiálise.

Verdades Básicas

Pastora Dieicra (P. Prudente): diagnosticada com hepatite, tratando-se em casa.

Há 30 anos sendo instrumento de Deus

Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde em estado delicado.

Paulo (irmão do Pr. Vanderlei): fez cirurgia no esôfago. Recuperando-se em casa.
Marlene (esposa do Pr. Elias, da Missionária de P. Prudente): esclerose múltipla.
Bugra: recuperando-se de cirurgia.

para transformação de vidas!
NOVAS TURMAS EM JANEIRO
Faça sua inscrição no hall de entrada
e convide também os seus amigos.

Elizabeth Ziwich: internada no Hospital Evangélico.
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.

Cantata de Natal
Vamos juntos celebrar o nascimento de Jesus.
Dia 15 de dezembro (sáb), às 20 horas.
Dia 16 de dezembro (dom), às 19h30min.
Obs: No dia 16/12, só teremos o culto da noite.

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
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Agende-se, ore e convide seus amigos.

Summit de Liderança
O Global Leadership Summit será
realizado aqui em nossa igreja.

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.

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!

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.

