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AMIZADES ESPIRITUAIS
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos.
Já não vos chamo servos, [...] mas amigos. João 15.13 e 15

Pr. Gildo Machado

prgildo@imshalom.org.br

Pr. Luciano Biqueri

prluciano@imshalom.org.br

Pr. Bruno Almeida

prbruno@imshalom.org.br

Pr. Wilson Juarez

prwilson@imshalom.org.br

Pra. Marinez Candido

pramarinez@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

Feliz dia

Ser mãe é um dom divino.
Ser filho é uma dádiva.
Deus as abençoe!

Earl C. Willer conta a história de Jim e Phillip, dois meninos que cresceram juntos e se
tornaram melhores amigos. Atravessaram a adolescência e a juventude juntos e depois
da universidade decidiram se tornar fuzileiros navais norte-americanos. Por uma
casualidade rara, foram enviados para a Alemanha e lutaram lado a lado em uma das
mais cruéis batalhas da Segunda Guerra Mundial. No meio da batalha, sob fogo
cruzado, explosões e muitas perdas, receberam ordem do comandante para recuar.
Enquanto corriam na fuga, Jim percebeu que Phillip não estava ali. Em pânico, percebeu
que se Phillip não retornasse em um ou dois minutos, nunca mais o faria. Pediu ao
comandante para voltar e buscar o amigo, mas não obteve permissão, sob a justificativa
de que seria suicídio. Arriscando a própria vida, Jim voltou ao encontro de Phillip. Com
o coração quase explodindo e sem fôlego, sumiu entre a fumaça gritando pelo nome
dele. Poucos instantes depois tinha o amigo ferido nos braços e tudo quanto conseguiu
foi presenciar o último suspiro de vida de Phillip. Ao regressar para juntar-se aos
soldados, o comandante estava aos berros. Dizia que aquele fora um ato impensado,
inconsequente e inútil. “Seu amigo estava morto, e não havia nada que você pudesse
fazer”. “O senhor está errado”, replicou Jim. “Cheguei a tempo. Antes de morrer, suas
últimas palavras foram: Eu sabia que você viria”.
A verdadeira comunhão é o lugar mais seguro da Terra, porque é um pedacinho do Céu
que desceu a nós. É uma prévia de como tudo será enfim. Quem almeja o céu, almeja
essa comunhão. Precisamos de amizades espirituais, aquelas que começam a se formar
nas regiões celestiais e que fazem toda a diferença nos momentos de encruzilhadas da
vida. Precisamos de pessoas que nos tocam num abraço, que nos tocam as emoções com
afetividade, que tocam nossas decisões com suas intercessões, que tocam nosso futuro
construindo-o junto conosco e que tocam nossa eternidade nos lembrando sempre que
o sentido e o alvo da vida é Cristo. Precisamos de amizades espirituais, amigos que
voltem ao campo de batalha e arrisquem sua vida por nós. Amigos que sabíamos que
voltariam por nós a despeito de todos os riscos. Foi assim que Jesus fez por mim e por
você! Agora Ele espera que façamos o mesmo uns pelos outros.
Pastora Marinez Azevedo Candido

MOTIVOS DE ORAÇÃO

EVENTOS E LEMBRETES

Elizabeth Ziwich: saúde em estado delicado.

DOMINGO DO QUILO

Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde.
José Roberto (pai do Renato): internado para exames e transplante de fígado.
Solange (GP da Vanice e Valter Ney): em tratamento de câncer.
Paulo (irmão do Pr. Vanderlei): problema no esôfago. Não consegue alimentar-se.
Marco Antonio: fez última etapa de quimioterapia. Fazendo exames.

Nessa semana iniciamos o nosso segundo módulo.
É uma grande alegria ver o povo de Deus com
desejo de aprender e crescer na fé!

Neide (irmã da Alessandra): removeu um câncer do maxilar. Recuperando-se.

Verdades Básicas

Neuza Aparecida: recuperando-se de AVC.

Há 30 anos sendo instrumento de Deus

José Saletti: fazendo hemodiálise e exames.

para transformação de vidas!

Anne (neta da Fabiane Cachoeira): bebê em tratamento sério de saúde.

Valentim e Deolinda (pais do Pr. Vanderlei): saúde.
Maria Goreti, Nathalie Freitas, Valdivino, Mario, Oscar, Paulo Cézar, Debora,
Olinda, Tereza, Carmem: todos em tratamento de radioterapia e quimioterapia.

Faça sua inscrição no hall de entrada
e convide também os seus amigos.
ATENÇÃO PARA AS NOVAS TURMAS
SÁB, às 18:00

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

|

DOM, às 09:00

Conexão com Deus
Vem aí um encontro para mudar sua vida!
O “Conexão com Deus” é um tempo especial, em um
lugar especial, com pessoas especiais.
Temos certeza de que você não voltará a mesma

Grupo Pequeno é comunhão!
Grupo Pequeno é edificação na fé!
Grupo Pequeno é poder na oração!
Grupo Pequeno é evangelismo!
Grupo Pequeno é alegria!
Se você ainda não participa,
fale com um dos pastores.
Há sempre um grupo perto da sua casa.

pessoa. Dias 26 e 27 de maio.
Faça sua inscrição e convide um amigo.

Multiplicação de Grupo
Dia 27 de maio teremos mais uma multiplicação
de Grupo Pequeno em nossa igreja.
É o Reino de Deus em ação neste mundo.

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

MÍDIAS
/imshalomoficial
/imshalom
/imshalomoficial
(43) 98415-0196
www.imshalom.org.br

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.

