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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ATÉ A ÚLTIMA FLECHA
A Bíblia é um livro fascinante. Ela é revelação de Deus a nós e revela o Seu agir na
história da humanidade e na história das pessoas. Suas histórias nos ensinam demais!
No segundo livro de Reis capítulo 13, temos uma história bastante interessante. O
profeta Eliseu está muito enfermo. O rei de Israel naquele período era Jeoás. Ele era
um jovem rei que havia herdado uma nação castigada pelas invasões dos Sírios e sem
nenhum poderio militar para enfrentá-los.
Nesta ocasião Jeoás vai a Eliseu para honrá-lo e pedir uma última bênção. Eliseu sabia
que estava para morrer e que não havia tempo a perder e, de imediato, mandou Jeoás
pegar um arco e flechas, em seguida disse: “Põe a tua mão sobre o arco” (2 Reis 13:15).
Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para
o leste e atirar. Assim que o rei fez isso, Eliseu fez sua última profecia afirmando que
aquela flecha era da vitória do Senhor e que o rei Jeoás destruiria totalmente a Síria.
Depois, Eliseu manda o rei pegar as flechas e golpear o chão, o que o rei fez por três
vezes e depois parou. Neste ponto da história nós vemos a reação do profeta. O texto
diz que o profeta ficou irado com o rei e disse: “Você deveria ter golpeado o chão
cinco ou seis vezes; então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora
você a derrotará somente três vezes” (2 Reis 13.19).
De início não compreendemos a ira do profeta. Mas, ao analisarmos essa história com
mais atenção, nós descobrimos que ainda que a promessa seja de Deus, há condições
que determinarão o seu cumprimento ou não em nossas vidas. Nós precisamos
assumir a responsabilidade por aquilo que está em nossas mãos. O rei Jeoás de Israel
tinha a promessa de uma vitória completa, mas acabou ficando com muito menos.
Tudo porque ele desistiu. Ele parou quando não foi lhe mandado parar.
A grande lição para nós é que devemos atirar e golpear até que as flechas acabem, ou
até que Deus nos mande parar. Só não podemos parar e desistir! Para o profeta Eliseu,
o fato de o rei ter parado de atirar flechas estava ligado à sua determinação de receber
toda a medida da intenção de Deus para ele. Ele simplesmente demonstrou que não
queria a vitória com força suficiente.
E você? O que tem feito com as flechas que Deus colocou em suas mãos? Decida atirálas até não poder mais atirar. Atire-as até a última flecha e experimente o milagre do
Senhor!
Pr. Carlos Alexandre de Oliveira

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Taciane (esposa do Pr. Israel, da Missionária de Caxias): fazendo hemodiálise.
Marlene (esposa do Pr. Elias, da Missionária de P. Prudente): esclerose múltipla.

EVENTOS E LEMBRETES

Verdades Básicas
Há 30 anos sendo instrumento de Deus

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: gratidão pelo milagre de 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.

para transformação de vidas!
Nova turma na segunda feira dia 22/04, às 20h.
Faça sua inscrição no hall de entrada
e convide também os seus amigos.

Conferência Missionária
Participe de nossa conferência que será realizada
nos dias 04 e 05 de maio, no sábado às
20h e domingo nos horários do culto.
Com a presença do Ricardo Matioli e Tina Matioli.

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
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.

Tema: Acolher como Cristo nos acolheu. Rm. 15:7.

REUNIÃO DE TRANSFERÊNCIA
DE MEMBROS
Dia 27 de abril, às 14h.
Para quem concluiu Verdades Básicas
e entregou os formulários necessários.
Obs: Formulários disponíveis no hall de entrada.

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

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

MÍDIAS
/imshalomoficial
/imshalom
/imshalomoficial
(43) 98415-0196

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

