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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

IGREJA MISSIO NÁRIA
TODA PESSOA TRANSFORMADA E MOBILIZADA PARA CRISTO
B O L ET I M SEM A NA L
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PAIS QUE NÃO DESISTEM
“Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos,
mas dos que creem e são salvos” (Hebreus 10:39).
O Dia dos Pais deve ser de muita alegria! Os pais são os melhores amigos dos filhos. São eles
que lhes ensinam bons caminhos. Nenhum verdadeiro pai deseja o mal para seus filhos; ao
contrário, sacrifica-se para fazer o melhor por eles. A figura do pai nem sempre é de um
homem severo, áspero, que está à espera do filho ou da filha para repreendê-los. O pai é
aquele que deseja semear no coração dos filhos a semente do bem. Como cristão, ele sabe que
está vivendo em seu lar a herança que o Senhor lhe deu. Os filhos são herança do Senhor
(Salmos 127), são como uma recompensa que Deus concede aos pais. Ser pai é um
maravilhoso privilégio!
Contudo, há algo muito desafiador aos pais da nossa geração. Em nosso dia a dia eles
encontram muito mais razões para desistirem do que para prosseguirem rumo ao propósito
de Deus para as suas vidas. Se olharem a vida somente com os olhos naturais, possivelmente
irão esmorecer e desistir.
O autor da Epístola aos Hebreus no capítulo 10, entretanto, faz um apelo à perseverança. Ele
nos encoraja a olharmos a vida a partir da obra de Cristo, a vivermos firmados nos benefícios
eternos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário (versos 19 e 20). Ele nos chama a nos
aproximarmos de Deus “com um coração sincero e com plena convicção de fé” (verso 22), e
nos exorta que devemos nos apergar “com firmeza à esperança que professamos, pois aquele
que prometeu é fiel” (verso 23).
O ensino bíblico é claro. Cada pessoa que depositou sua fé na pessoa e na obra do Senhor
Jesus, pode enfrentar as circunstâncias desanimadoras e os caminhos da desistência com
perseverança e fé. O povo de Deus é o povo que sempre crê, é o povo da esperança, é o povo
que jamais retrocede ou desiste, é o povo que experimenta a gloriosa salvação do seu Senhor.
Por isso, neste Dia dos Pais, a nossa oração é que os pais que tanto amamos desfrutem de um
relacionamento pleno com o Senhor Jesus, que sejam fortalecidos a cada dia na sua missão
paterna, e que experimentem o poder de Deus para perseverarem em abençoar suas famílias.
Vocês pais são muito importantes para a sociedade, para a Igreja, para suas famílias e para o
Pai celestial de vocês. Em oração por vocês dizemos: “Jamais desistam. Perseverem e vivam o
melhor de Deus”!
Um feliz e abençoado Dia dos Pais!
Pr. Carlos Alexandre de Oliveira

MOTIVOS DE ORAÇÃO

EVENTOS E LEMBRETES

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

DOMINGO DO QUILO

José Eduardo (Duda): recuperando-se de cirurgia.
Fernanda Maciel: fez histerectomia e sofreu perfuração no intestino.
Ivanir: fez angioplastia. Colocou mais 4 “stents” e está em recuperação.
Letícia (recém nascida): fazendo tratamento em casa.
César Cachoeira: problema na coluna.
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.

Se você tem mais de 12 anos de idade e já concluiu
Verdades Básicas, inscreva-se já! Início:
15.08 às 20:00 (Qua)

19.08 às 09:00 (Dom)

16.08 às 20:00 (Qui)

19.08 às 18:00 (Dom)

Batismo
Nosso próximo batismo (na Shalom) será dia 02/09.
Se você passou pelos processos e quer se batizar,
procure um dos pastores.

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

MÍDIAS
/imshalomoficial
/imshalom

Verdades Básicas

/imshalomoficial

DUAS NOVAS TURMAS:

(43) 98415-0196

19 de agosto (Dom), às 09 horas

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

21 de agosto (Ter), às 20 horas
Faça sua inscrição no hall de entrada
e convide também os seus amigos.

Multiplicação de Grupo
Dia 19 de agosto teremos mais uma multiplicação

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.

de Grupo Pequeno em nossa igreja.
É o Reino de Deus em ação neste mundo.

M28 - Conferência JM
Dias 07 e 08 de setembro.
Com a presença de: Paulo Baruk,
Juninho Afram, Pedro do Borel e Hygor Junker.
Garanta já o seu ingresso.

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.

