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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A TRANSCENDÊNCIA E A IMANÊNCIA DE DEUS
O Deus de perto e o Deus de longe – Isaías 57.15

Quem é Deus? Essa é a pergunta mais importante que existe, porque, como disse W. Tozer:
“Aquilo que acreditamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós mesmos”. O mundo
pagão sempre sentiu-se assombrado pela incapacidade do conhecimento de Deus. O filósofo
Platão disse que se Deus pudesse ser encontrado, seria impossível expressá-lo de forma
compreensível. Aristóteles falou de Deus como a causa suprema sobre a qual todos os homens
sonham, mas que nenhum pode conhecer. Os filósofos estavam certos com relação a uma coisa:
sem uma revelação, Deus é realmente incompreensível.
DEUS É TRANSCENDENTE!
A Bíblia também usa a expressão: O Deus de longe! Deus é transcendente da Criação na medida
em que Ele está acima dela e não é limitado por ela. Deus não é limitado pelo espaço e pelo
tempo como é o mundo natural. Deus está totalmente acima de nós. Por isso, Ele deve ser
temido, honrado, obedecido (Gálatas 6.7; Hebreus 10.31; Lucas 12.5). Um grande mal que
enfrentamos em nossos dias é pensar que Deus é pequeno demais. Os problemas e as ambições
humanas tentam serem maiores que Deus, mas a grande e irrefutável verdade é que nosso Deus
não é fraco, não é impotente, não é limitado. Penetrar os mistérios de Deus é a busca mais
recompensadora desta vida.
DEUS É IMANENTE!
O Deus de longe também é o Deus de perto! O Deus que transcende que ultrapassa as eras do
mundo, que é santo e onipotente, que não pode ser alcançado ou visto, mas que em Jesus Cristo
pode ser compreendido. A imanência de Deus é Jesus Cristo, o Deus encarnado (Filipenses 2.68). Sua imanência significa sua proximidade e identificação conosco. John Piper afirmou que em
Jesus “Deus veio a Público”! (Hebreus 1.3).
LIÇÕES QUE APRENDEMOS:
1. Quando não entendemos alguma coisa, não significa que Deus não entende.
Há um trono de glória regendo o universo. Nele está assentado aquele que tudo sabe.
2. Não importa a situação, nossa “melhor” alternativa sempre será Jesus!
Jesus é a única saída para qualquer coisa. Antes de pensar em estratégias humanas, lembre-se:
Jesus é a resposta!
3. Cuidado! Não brinque com Deus!
Nosso relacionamento com Deus deve ser em santo temor. Embora a grandeza do Seu amor por
nós seja compatível com a grandeza do Seu ser, Ele é digno de toda honra e obediência.
4. NUNCA estaremos sozinhos!
Ele se sacrificou tornando-se o Deus imanente, para que soubéssemos que Ele não está longe!
Sua promessa quando ressuscitou foi: estaria convosco todos os dias até a consumação dos
séculos! Quando buscamos a Deus descobrimos que Ele já estava a nossa procura!
Pra. Marinez Azevedo Candido

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Zenita (esposa do Pr. Gildo): pela sua recuperação.
Taciane (esposa do Pr. Israel, da Missionária de Caxias): fazendo hemodiálise.

EVENTOS E LEMBRETES

Verdades Básicas

Marlene (esposa do Pr. Elias, da Missionária de P. Prudente): esclerose múltipla.

Um curso que responde as questões mais

Bugra: recuperando-se de cirurgia.

profundas do ser humano. Uma direção

Anne (neta da Fabiane Cachoeira): pela sua 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: pela sua recuperação.
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.
Edgar Hill: pela sua saúde.

de Deus para tempos difíceis!
Inscrições no hall de entrada.

Escola de Líderes
Nova Turma
Você que já concluiu o curso de Verdades
Básicas pode se inscrever para o módulo

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.

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

MÍDIAS
/imshalomoficial
/imshalom
/imshalomoficial

Panorama do Antigo e Novo Testamento
Bíblicos. Início das aulas a partir do dia

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

DOMINGO DO QUILO

(43) 98415-0196

16/05. Inscreva-se no hall de entrada!

Conexão com Deus
O “Conexão com Deus” é um final de semana
especial em que você experimentará
o poder transformador de Jesus.
Dias 08 e 09 de junho.
Faça sua inscrição e convide seus amigos.

A IGREJA PRECISA DE DOAÇÃO!
01 TV de LED para o maternal.
Em bom estado de uso.

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

