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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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A FANTÁSTICA DIMENSÃO DA LIBERDADE!
Lucas 15.11-24
Liberdade é uma das coisas mais buscadas em todos os tempos. Muitas guerras já foram
travadas por causa dela. Infelizmente há interpretações erradas do que seja a liberdade.
Jesus ao contar a parábola do filho pródigo, denuncia pelo menos dois conceitos errados
acerca desse assunto:
Pensar que liberdade é ser independente! Diversos filósofos defendem que liberdade é
completa autonomia. São pessoas assim que tentam erradamente modelar o
pensamento da sociedade, levando as pessoas a pensarem que liberdade é não estar
preso a nada e a ninguém. É isso que o filho na parábola de Jesus faz, ele pega sua parte
da herança, mesmo o pai estando ainda vivo, e vai para uma terra muito longe. Partiu
para uma vida de “pseudo” independência do Pai. Por incrível que pareça é essa filosofia
que rege muitos corações em nossos dias. Ouvimos pessoas dizendo frases tais como:
“eu não vejo a hora de ter 18 anos e fazer o que eu quiser”; “você não manda em mim...”;
“eu não vejo a hora de me divorciar”; “por que Deus proíbe isso, Ele não quer que eu seja
feliz?”. Atribuímos a nossa falta de liberdade a pai, mãe, conjuge, patrão, religião e até
mesmo a Deus. É uma filosofia de que alguém está com o que é meu em suas mãos, mas
quando eu conseguir pegar, então eu serei livre.
Quantas pessoas todas as manhãs ajuntam o que é seu e partem para uma jornada diária
completamente independente de Deus. Partem para desafios diários munidos de carro,
cartão de crédito, computador, celular, suas palavras impressionantes, sua inteligência,
esperteza... prontos para vencer mais um dia INDEPENDENTES de Deus! Mas o
verdadeiro significado de Liberdade é poder para escolher de quem vou depender!
Liberdade é você ser livre para escolher a quem ou a que você vai entregar sua vida. Do
ponto de vista bíblico, liberdade sempre é dependência. A chave de tudo é: você pode
escolher de quem vai depender!
Pensar que liberdade é ter o controle! Esse é o segundo conceito errado de liberdade.
Quando o filho pegou parte da herança e foi embora, ele perdeu tudo. Quando
queremos administrar nossa vida sem Deus nós nos perdemos e nos tornamos escravos.
Liberdade é poder para escolher a quem entregaremos o controle de nossa vida. E Jesus,
nosso Criador, é a pessoa mais competente para administrá-la. As circunstâncias ou
pessoas só controlarão a nossa vida se Deus não a estiver controlando. “Se, pois, o Filho
vos libertar, verdadeiramente sereis livres” (João 8.36).
Que cada um de nós sejamos sábios e livres para todos os dias dizer: Eu te escolho Deus!
Pastora Marinez Candido

MOTIVOS DE ORAÇÃO

EVENTOS E LEMBRETES

Margarida Lustri: em recuperação de cirurgia na coluna. .

DOMINGO DO QUILO

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 16 anos)
para participar da nossa escola de artes.
São oficinas de música, teatro, dança e inglês!
Faça sua inscrição, chame seus amigos e vem!
Começa no dia 04 de agosto! Na Shalom!

Verdades Básicas
NOVAS TURMAS:
07/07 (Sáb), às 18h30min
08/07 (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.
Início: 07 de julho (Sáb), às 14h30min.

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.

