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
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CONFIANÇA EM DEUS

Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm; ela será ricamente recompensada.
Hebreus 10.35
A Bíblia nos convida em todo o tempo a confiar no Deus todo-poderoso. Contudo, as
circunstâncias da vida nos tentam constantemente a deixar de confiar nEle. Muitas vezes nós
achamos que seremos frustrados ou decepcionados se confiarmos em Deus. Somos
enganados pelo inimigo, pelas circunstâncias ou pelo nosso próprio coração, e pensamos que
há um caminho melhor para nós do que o da confiança no Senhor. Porém, isso é uma grande
ilusão.
A Palavra de Deus afirma claramente que a confiança depositada em Deus jamais será
frustrada. No texto acima, o autor de Hebreus diz que a nossa confiança será ricamente
recompensada. Temos muitos exemplos dessa realidade. Quando o jovem Davi enfrentou o
gigante Golias, guerreiro poderoso e experiente; sua arma não era um estilingue e algumas
pedrinhas, mas, sim, a sua confiança em Deus, no Senhor dos Exércitos. Quando o apóstolo
Pedro, pescador experiente e muito capaz, jogou a rede do outro lado do barco após uma
noite inteira de pesca frustrante, ele o fez por confiar apenas na palavra que Jesus lhe dera.
Nós somos confrontados diariamente com a seguinte escolha: confiar em Deus ou nos
recursos humanos. Qual você acha mais confiável? O salmista Davi afirmou no Salmo 20.7:
“Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso
Deus”.
No Salmo 125.1, o salmista afirma: “Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que
não se pode abalar, mas permanece para sempre”. O grande pregador C.H. Spurgeon
afirmou que jamais devemos ser agitados como os mares, instáveis como a areia ou
inconstantes como o vento. Devemos ser inabaláveis como os montes. Porém, isso só é
possível para aqueles que confiam no Senhor.
Se você está vivendo dias de dúvidas e inseguranças, lembre-se que isso é natural e que todos
nós passamos por essa experiência. Porém, se você está sendo tentado a duvidar do caráter e
fidelidade de Deus, afirme a sua fé e convicção de que você tem um Deus que é sempre fiel.
Afirme que você crê que sempre encontrará o melhor em Sua soberania e grandeza, e que
você confia plenamente que a sua confiança nEle será ricamente recompensada.
Creia, Deus tem o melhor para você!
Adaptado da mensagem pregada pelo Pr. Elias Gomes

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde em estado delicado.
Taciane (esposa do Pr. Israel, da Missionária de Caxias): fazendo hemodiálise.
Pastora Dieicra (P. Prudente): diagnosticada com hepatite, tratando-se em casa.

EVENTOS E LEMBRETES

Verdades Básicas
Há 30 anos sendo instrumento de Deus

Paulo (irmão do Pr. Vanderlei): fez cirurgia no esôfago. Recuperando-se em casa.

para transformação de vidas!

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

1º TURMA EM 2019 DIA 20 DE JANEIRO
Faça sua inscrição no hall de entrada

Bugra: recuperando-se de cirurgia.
Elizabeth Ziwich: FAMÍLIA EM LUTO. Falecimento na terça-feira dia 11.
Anne (neta da Fabiane Cachoeira): bebê em tratamento sério de saúde.
Neuza Aparecida: recuperando-se de AVC.
José Saletti: fazendo hemodiálise e exames.

e convide também os seus amigos.

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

MÍDIAS
/imshalomoficial

Acampamento de
Carnaval da JML

/imshalomoficial

De 02/03 ao dia 05/03 os jovens (a partir de 15

(43) 98415-0196

/imshalom

Valentim e Deolinda (pais do Pr. Vanderlei): 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
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.

anos) estarão em um retiro no Acampamento
Shalom. Venha participar conosco e/ou convide

EVANGELISMO

outros jovens para esse acampamento incrível e

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

abençoador!

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!

