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
TODA PESSOA TRANSFORMADA E MOBILIZADA PARA CRISTO
B O L ET I M SEM A NA L
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ESPERANÇA PARA OS DESESPERANÇADOS
Marcos 5.21-34

Você já viveu uma situação de completa desesperança? A desesperança acontece quando você se
encontra em uma situação onde não há uma expectativa confiante de algum resultado positivo.
Muitas coisas podem nos trazer a um quadro de desesperança: uma tragédia como a de
Brumadinho-MG, a morte de um cônjuge ou filho, a falência financeira, uma doença crônica, o
casamento a beira do divórcio, o abandono da fé de um filho. Alguns estão hoje enfrentando a
desesperança.
É por isso que cada pessoa precisa tanto de esperança. Viver sem esperança não é viver, é
simplesmente existir. Existir sem alento, sem perspectiva e sem propósito.
Na Bíblia esperança é caracterizada pela certeza. Esperança é a espera confiante nas promessas de
Deus em Cristo. Ou seja, esperança é viver com confiança que o poder de Deus irá levar você
atravessar toda e qualquer circunstância que esteja enfrentando.
O texto do Evangelho de Marcos 5 (acima) nos apresenta uma mulher em um quadro de total
desesperança. Ela sofria a doze anos de uma enfermidade que debilitava sua saúde, a impedia de
ter convívio social e a tornava religiosamente impura. E ainda ela havia gastado todos os seus bens
com médicos e a sua saúde só piorara. É neste quadro que ela encontra Jesus. E nós podemos
aprender três atitudes simples para encontrarmos esperança em nossa desesperança:
Primeiro, vá até Jesus. A mulher buscou cura em todos os lugares, e somente quando não tinha
mais forças, buscou em Cristo. Jesus está completamente aberto a todas as dores e sofrimentos
humanos. Vá a Ele (Mateus 11.28)! Jesus chama toda a responsabilidade para si mesmo. Venha
direto a Ele!
Segundo, creia que Jesus é Deus. A multidão que cercava Jesus, diferente da mulher, tocou e
esbarrou nEle sem a fé que reconhecia que Jesus era o Messias. Proximidade de Cristo não significa
apropriação da Sua pessoa e de Sua glória e poder. Quando dependemos de Cristo como Deus e
esperamos grandes coisas na simplicidade da fé, mais conscientes nos tornamos de que Ele é a
nossa salvação.
Terceiro, aja de acordo com a sua fé. A fé genuína envolve ação! Naquele dia a mulher cria que
seria curada se tão somente tocasse nas vestes de Jesus. Ela saiu de casa, enfrentou sua
enfermidade, as barreiras religiosas, a multidão e agiu rumo ao milagre. Foi por isso que ela voltou
para casa curada e em paz (Marcos 5.34).
Você já veio a Jesus, crendo que Ele é Deus? Está agindo de acordo com a sua fé?
Somos a Igreja do Senhor Jesus. Somos a Comunidade da Esperança!
Pastor Carlos Alexandre de Oliveira

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde em estado delicado.
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.
Neuza Aparecida: recuperando-se de AVC.
José Saletti: fazendo hemodiálise e exames.
Valentim e Deolinda (pais do Pr. Vanderlei): saúde.
Kris Fitch (esposa do Eugênio Fitch): diagnosticada com câncer. Em quimioterapia.
Carlos Hassegawa: sofreu AVC e fez cirurgia nos olhos.
Pr. Jair (de São Paulo): fazendo quimioterapia.
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.
Família do Pedro e Daniele: (falecimento do seu pai, Sr. Pedro Polon).
Marcos (esposo da Cris): recuperação de cirurgia.

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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EVENTOS E LEMBRETES

Verdades Básicas
Há 30 anos sendo instrumento de Deus
para transformação de vidas!
Em março nova turma aos sábados às 18h30min.
Faça sua inscrição no hall de entrada
e convide também os seus amigos.

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

Acampamento de
Carnaval da JML

MÍDIAS

De 02/03 ao dia 05/03 os jovens (a partir de 15 anos)
estarão em um retiro no Acampamento Shalom.
Venha participar conosco e/ou convide outros jovens
para esse acampamento incrível e abençoador!

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

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.

DOMINGO DO QUILO

Se você tem mais de 12 anos de idade e já concluiu
o curso de Verdades Básicas, matricule-se já!
Fique atento às datas e horários para o mês de março.

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

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

