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: 09:30

IGREJA MISSIO NÁRIA
TODA PESSOA TRANSFORMADA E MOBILIZADA PARA CRISTO
B O L ET I M SEM A NA L

1 3 | JA NE I RO | 2 0 1 9

BOAS NOVAS: A MANIFESTAÇÃO DA ESPERANÇA VIVA
Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se
dele, e ele começou a ensiná-los [...] Mateus 5:1-2
O autor britânico C. S. Lewis relata, o que considero uma das transformações mais sutis e
sublimes contidas na literatura. Na série “As Crônicas de Nárnia”, a terra de Nárnia e seus
habitantes sofriam com um longo e severo inverno. Porém, uma antiga profecia garantia sua
libertação daquela condição. Com a chegada de Aslan, o libertador prometido, chega
também a primavera naquele lugar. A transformação acontece. A nevasca dá lugar ao sol, o
vento gélido dá lugar à brisa, o frio ao calor, o cenário de uma só cor dá lugar ao
inimaginavelmente belo. As condições favoráveis à vida retornam...
O mesmo acontece na passagem bíblica de Mateus 5. Jesus, o Salvador prometido vem até o
inverno desse mundo e o transforma em primavera. Jesus estabelece um clima propício à
vida! As palavras de Jesus causam este efeito nas pessoas. Nas palavras de Jesus existe:
1) Esperança para os infelizes. Jesus, nesse sermão das bem-aventuranças, ao mencionar “os
pobres”, “os que choram”, e “os humildes” pinta o retrato daqueles que eram vistos como
infelizes. Mas Ele os dá esperança ao dizer que estes é que eram verdadeiramente felizes
porque receberiam consolo de Deus e tinham uma herança incorruptível. Se desejamos
viver essa esperança precisamos nos lembrar disso: o choro e dias difíceis não apagam nossa
esperança viva, e humilhações e injustiças não mudam quem somos diante de Deus. O que é
provisório será submetido ao que é eterno. Aleluia!
2) Certeza para os que resistem. Havia no meio daquela multidão um grupo que resistia,
Jesus os chamou de felizes. Os que tinham “sede de justiça”, os “misericordiosos”, “puros de
coração”, “pacificadores” e “perseguidos por causa da justiça” eram felizes pois o Reino de
Deus tinha chegado. A certeza de que o Reino eterno trazido por Jesus era para eles fazia-os
imbatíveis, poderiam resistir o mal nesse mundo. Só vive a certeza do Reino de Deus aqueles
que estão envolvidos com a verdade, que não se maculam, mas preservam o coração puro e
sabem o que e Quem os aguarda!
Jesus deu novos conceitos gerando esperança e certeza no coração daqueles que o ouviam.
Jesus transformou a vida das pessoas. Que assim Ele faça em nossa vida durante todos os
dias desse ano! Que a presença de Jesus transforme o choro em riso, a luta em certeza e o frio
em primavera, cor e vida!
Pastor João Lenzi

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.

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.

Acampamento de
Carnaval da JML
De 02/03 ao dia 05/03 os jovens (a partir de 15 anos)
Venha participar conosco e/ou convide outros jovens

Sra. Carmela (mãe do Antonio Carlos): cuidados especiais pela pneumonia.

para esse acampamento incrível e abençoador!

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

estarão em um retiro no Acampamento Shalom.

Sr. Wilson da Silveira Campos (pai da Tânia Pívaro): recuperação da 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

DOMINGO DO QUILO

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!

21 Dias de Jejum e Oração
Início dia 28 de Janeiro e término dia 17 de
Fevereiro. No dia 16/02 teremos uma grande vigília
no acampamento.

/imshalomoficial
(43) 98415-0196

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

