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
SOMOS A COMUNIDADE DA ESPERANÇA
B O L ET I M SEM A NA L
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DEUS TEM O MELHOR PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA
Eu e a minha família serviremos ao Senhor (Josué 24.15).
Josué fez essa declaração há muitos séculos. Ele estava conclamando o povo de Israel a
decidir a que Deus eles iriam servir. Se ao Deus vivo e verdadeiro que os havia conduzido a
Terra Prometida, ou aos falsos deuses das nações estrangeiras. Josué já havia tomado a sua
decisão, por si e por sua família, e, com seu exemplo, motivou o povo que fizesse o mesmo.
Em nossos dias nós experimentamos a mesma realidade, e, porque não dizer, em dimensões
ainda piores. Os cristãos são chamados a amar e a servir ao Senhor com suas famílias em
meio a uma geração corrompida e depravada (Filipenses 2.15), que segue a presente ordem
deste mundo e o príncipe do poder do ar, Satanás (Efésios 2.2); e que se entrega avidamente
aos seus desejos e paixões carnais.
Somente com o propósito de refrescar nossa memória, vale a pena lembrar algumas das
consequências apavorantes que a nossa sociedade enfrenta pela ausência de famílias
estruturadas e saudáveis: epidemia de adolescentes grávidas e pais precoces, abortos em
número cada vez maiores, homossexualismo, desordens emocionais e psíquicas, estupros e
perversões sexuais, destacando-se a pedofilia como uma das práticas mais crescentes, e a
banalização do casamento e da família.
O processo devastador de destruição da família é recorrente e exponencial. Quanto mais
famílias destruídas hoje, mais serão destruídas amanhã. Uma pessoa que nasce e cresce em
uma família desestruturada será uma pessoa que tem enorme probabilidade de repetir a sua
estrutura familiar desajustada em níveis ainda mais profundos no futuro.
E, talvez, você se pergunte: “Por que estou lendo tudo isso? Por que ficar pensando em tantas
coisas terríveis que assolam as famílias?”
O propósito é duplo: Primeiro, para que você esteja atento, alarmado quanto às dramáticas
consequências de negligenciar o seu casamento e sua família.
Segundo, para destacar que há uma saída para todo esse caos familiar e social. A saída é Deus,
através de Seu Filho Jesus Cristo. Mesmo em meio a nossa geração ainda é possível viver com
propósito e significado e construir um casamento e uma família saudáveis. Em Cristo, é
possível vencer as investidas de satanás e a influência do mundo. É possível vencer o nosso
coração enganoso e o nosso egoísmo. É possível vencer os traumas emocionais e os hábitos
destrutivos, encontrando cura e descanso para a alma.
Que possamos tomar a mesma decisão de fé de Josué! Deus tem o maior interesse em sua
vida e de sua família. Foi o que Ele expressou através do apóstolo Paulo ao carcereiro de
Filipos: “Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e os de sua casa” (Atos 16.31). Você crê?
Pr. Carlos Alexandre

MOTIVOS DE ORAÇÃO
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: gratidão pelo milagre de sua recuperação.
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.
Marcos (esposo da Cris): recuperação de cirurgia.
Gisele Rubio: fortalecimento da sua saúde.
Edgar Hill: pela sua saúde.

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
1 PEDRO 1.3
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.

EVENTOS E LEMBRETES

Verdades Básicas
Há 30 anos sendo instrumento de Deus
para transformação de vidas!
Faça sua inscrição no hall de entrada
e convide também os seus amigos.

Conexão com Deus
O “Conexão com Deus” é um final de semana
especial em que você experimentará
o poder transformador de Deus.
Dias 13 e 14 de abril.
Participe e faça a sua inscrição.

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

MÍDIAS
/imshalomoficial
/imshalom

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
(43) 98415-0196

Entre Amigos

EVANGELISMO

No dia 17 de Março, em todos os cultos, iremos receber
os nossos amigos para celebrações especiais.
Orem, convidem seus amigos e vamos celebrar
juntos a vida, a salvação e a esperança!

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

Culto de Batismo
No dia 24 de março celebraremos mais um batismo na
Shalom. Convidamos você e sua família para
fazerem parte desse dia especial.

CURSO DE CONSAGRAÇÃO DE CRIANÇAS
Início dia 17/03 às 18hrs.

CURSO DE NOIVOS

Início dia 17/03 às 17h30min.

