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
TODA PESSOA TRANSFORMADA E MOBILIZADA PARA CRISTO
B O L ET I M SEM A NA L
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PELA GRAÇA, SOMOS A COMUNIDADE DA ESPERANÇA
Efésios 2.1-10

A igreja é a esperança do mundo. A igreja é a comunidade da esperança em um mundo de
desesperançados. Levar esperança as pessoas é uma tarefa grandiosa e muito importante. Mas
a questão que me vem à mente é a seguinte: “Como nós podemos ser capazes de realizar tão
significativa tarefa?”
Quando olho para minha humanidade, angústias, fraquezas e limitações, sei que não consigo
viver com esperança, quanto mais ser um mensageiro da esperança em minha geração. Mas é
aí que a Palavra de Deus me lembra porque sou capaz e você também. Quando lemos o texto
de Efésios 2.1-10 vemos duas grandes razões para cumprirmos nosso chamado de levarmos
esperança a este mundo.
Primeiro, porque fomos salvos pela graça de Deus. O texto bíblico afirma que Deus nos
resgatou de nossa morte espiritual devido ao nosso pecado. Sem Deus em nós estamos mortos
e completamente entregues a nossa natureza pecaminosa. A Bíblia descreve nossa situação
sem a graça de Deus. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o diabo e
segundo a nossa natureza pecaminosa. Ou seja, não havia nada significativo de Deus em nós.
Mas a Bíblia também afirma o que Deus fez conosco nesta situação tão miserável. Deus nos
salvou devido à riqueza de Sua misericórdia, ao Seu grande amor e por Sua maravilhosa graça.
Ele nos deu vida nova, vida juntamente com Cristo. Devido a essa obra maravilhosa de
salvação em nosso quadro de desesperança, hoje nós podemos levar esperança a quem se
encontra exatamente na mesma situação que nos encontrávamos sem Deus.
Segundo, porque somos capacitados pela graça de Deus. A graça que nos salva é a que nos
capacita a fazer boas obras e levar esperança a este mundo. Veja o que o texto afirma: “Foi
Deus quem nos fez o que somos agora; em nossa união com Cristo Jesus, ele nos criou para
que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós” (Efésios 2:10 – NTLH). Deus
preparou para nós um caminho de bênção, significado, propósito e esperança. Um caminho
que nos possibilita abençoar as pessoas. A graça não é apenas o favor de Deus que não pode
ser merecido, a graça também é a presença dEle que confere poder e que nos dá a capacidade
para fazer o que agrada a Ele.
Portanto, não temos desculpas nem barreiras capazes de nos impedir de viver o que Deus tem
para nós. Vamos viver com esperança e ser mensageiros da esperança. Somos a Comunidade
da Esperança!
Pastor Carlos Alexandre de Oliveira

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: gratidão pelo milagre de sua recuperação.
Pr. Jair (de São Paulo): fazendo quimioterapia.
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.
Marcos (esposo da Cris): recuperação de cirurgia.

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.

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)
estarão em um retiro no Acampamento Shalom.
Venha participar conosco e/ou convide outros jovens
para esse acampamento incrível e 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.
AAgende-se, compartilhe e participe.
Última oportunidade para inscrições. Faça já a sua!

Se você tem mais de 12 anos de idade e já concluiu
o curso de Verdades Básicas, matricule-se já!
Fique atento às datas e horários para o mês de março.

Entre Amigos
No dia 17 de Março, em todos os cultos, iremos receber
os nossos amigos para celebrações especiais.
Orem, convidem seus amigos e vamos celebrar
juntos a vida, a salvação e a esperança!

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.

