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. Bruno Almeida
prbruno@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
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BUSQUE A DEUS POR SUA FAMÍLIA
A família é extremamente importante no projeto de Deus para toda a humanidade. A
família foi criada por Deus antes da igreja. O Criador idealizou que a família fosse o
lugar mais adequado para que seus filhos aprendessem sobre o amor, o perdão, o
respeito, a honra, o trabalho, o apoio mútuo e o conhecimento do Senhor.
A igreja do Senhor Jesus sempre irá valorizar a família e trabalhar por ela. Como igreja,
vamos ensinar os valores bíblicos da família, compartilhar seus anseios, nos apoiar
mutuamente na construção de famílias saudáveis e oportunizar ferramentas e ministérios para o seu fortalecimento.
Contudo, é importante destacar que a igreja pode ajudar a família a ser família, mas não
pode assumir a responsabilidade por ela. A responsabilidade de conduzir a família em
sucesso e realização é das pessoas que a constituem, especialmente dos pais da família,
do marido e da esposa.
Aqui nos defrontamos com um grave problema em nossos dias – a omissão. Muitos
cônjuges pensam que o casamento e a família de qualidade acontecem naturalmente.
Eles são adeptos à filosofia “deixe a vida te levar”. Isso talvez não seja verbalizado, mas,
na prática, é isso o que tem acontecido. A Bíblia chama essa atitude de pecado. Em Tiago
diz que “quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado” (4.17).
Todas as pessoas sabem que há coisas importantes que devem ser feitas continuamente
no casamento e na família: amar, perdoar, dialogar, acarinhar, respeitar, comunicar,
cuidar, honrar, acalentar, apoiar, etc. Quando nos omitimos em fazer estas coisas,
estamos pecando contra Deus, contra nós mesmos e contra o nosso cônjuge e filhos.
Precisamos nos lembrar de que o casamento e a família não serão de qualidade por
acaso. É necessário que todas as pessoas da casa sejam comprometidas e dedicadas para
construir uma família realizada e feliz.
Nós queremos convidar você e sua família para buscar ao Deus Criador revelado na
Bíblia. Ele pode capacitar a qualquer um de nós a ter as demais ações que promoverão o
melhor em nosso lar.
O nosso convite é para que você creia no amor e interesse de Deus pela sua vida e de sua
família. Que você abra o seu coração, deposite nEle a sua confiança, permita que Ele aja
e lhe capacite com poder para fazer o que precisa ser feito. Com certeza você
experimentará um milagre em sua vida e em sua família!
Pr. Carlos Alexandre de Oliveira

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Bugra: passou por um procedimento cirúrgico por conta de um aneurisma.
Marlene (esposa do Pr. Elias, da Missionária de P. Prudente): esclerose múltipla.
Ivanir: em recuperação.

EVENTOS E LEMBRETES

Festa da Celebração
Nossa grande festa está chegando.

Letícia (recém nascida): fazendo tratamento em casa.

É hora de celebrarmos os feitos de Deus

César Cachoeira: problema na coluna.

em nossa igreja e em nossas vidas.

Elizabeth Ziwich: saúde em estado delicado.

Será nos dias 20 e 21 de outubro.

Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde.
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.

Agende-se e participe.

Happy Day Kids
Estamos preparando um dia especial

CHAMADOS PARA

VENCER

Apocalipse 17.14

Será no dia 06 de outubro, no acampamento Shalom
(saindo às 8h30min e retornando às 17h30min).

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.

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

Inscrições até o dia 04 de outubro.

Próximo Conexão
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

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

para as crianças entre 5 e 11 anos.

TEMA: EM BUSCA DO TESOUR!

“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”

DOMINGO DO QUILO

pessoa. Dias 10 e 11 de novembro.
Agende-se.

Verdades Básicas
Há 30 anos sendo instrumento de Deus
para transformação de vidas!
NOVAS TURMAS EM BREVE.

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.

