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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A IGREJA DE CRISTO - ESPERANÇA DO MUNDO
O ser humano, em sua essência, é o mesmo em todos os cantos do mundo.
Independente da sua cultura ou nacionalidade. Isso é verdadeiro porque todo ser
humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e tem dentro de si a mesma
natureza pecaminosa e o mesmo anseio de se relacionar com Ele.
Também podemos afirmar que o pecado é uma tragédia. Em toda parte o pecado
escraviza pessoas, destrói sua humanidade, gera terríveis consequências sociais,
econômicas, políticas e espirituais, e afasta as pessoas do seu Criador.
O que é extraordinário em tudo isso é constatar que o Evangelho salva todas as pessoas
que creem. É maravilhoso verificar que independente da cultura, da etnia, do
arcabouço religioso; onde o Evangelho bíblico é pregado e as pessoas o recebem com fé
salvadora, elas são salvas e transformadas (Romanos 1.16).
É por isso que a Igreja de Cristo é a esperança do mundo. O Evangelho chega às pessoas
através da Igreja de Cristo espalhada em todo o mundo pelas igrejas locais. Elas são
centros de proclamação do Evangelho e de salvação de vidas. Nenhuma outra
organização do mundo pode fazer o que a Igreja faz em todos os cantos da terra.
A Bíblia diz que a Igreja é o Corpo de Cristo no mundo (1 Coríntios 12.27; Efésios 4.1113). Como Cristo é o Deus vivo, Sua Igreja também é viva e lugar de vida. É por isso que
a igreja experimenta uma obra dinâmica do Espírito e o agir poderoso de Deus. É o
lugar onde milagres acontecem e onde o novo de Deus se revela na vida das pessoas.
Por ser viva, a Igreja também é inspiradora. Ela inspira pessoas a realizarem seus
grandes sonhos. Ela inspira adolescentes, jovens, adultos, casais e famílias inteiras a
viverem o melhor neste mundo. Ela inspira pessoas a viverem com esperança, com
perspectiva de vitória. Ela inspira pessoas para a eternidade com Deus.
Como a Igreja é viva e inspira as pessoas, ela também é transformadora. A Igreja é local
de transformação de vidas, e quando transformamos vidas, transformamos o mundo
em que vivemos.
É por isso que estamos muito felizes que você esteja aqui, na Igreja do Senhor Jesus
Cristo. A nossa oração é que você se sinta entre amigos e que possa experimentar
profundamente a presença de Jesus em seu coração.
Você é muito importante para Deus e para nós também! Seja bem vindo (a)!
Pr. Carlos Alexandre

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.
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.
Gisele Rubio: fortalecimento da sua saúde.
Edgar Hill: pela sua 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.

EVENTOS E LEMBRETES

Conexão com Deus

DOMINGO DO QUILO

O “Conexão com Deus” é um final de semana
especial em que você experimentará
o poder transformador de Deus.
Dias 13 e 14 de abril.
Participe e faça a sua inscrição.

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

Verdades Básicas

MÍDIAS

Há 30 anos sendo instrumento de Deus
para transformação de vidas!
Faça sua inscrição no hall de entrada
e convide também os seus amigos.

Culto de Batismo
No dia 24 de março celebraremos mais um batismo
na Shalom. Convidamos você e sua família
para fazerem parte desse dia especial.

CURSO DE CONSAGRAÇÃO
DE CRIANÇAS
Início do curso dia 31 de março, às 18h.
Inscreva-se e participe!

CURSO DE NOIVOS
Se você deseja se casar neste ano,
inscreva-se para o nosso curso de noivos.
Início dia 31 de março, às 17h30min.

REUNIÃO DE TRANSFERÊNCIA
DE MEMBROS
EM BREVE! Entregue sua ficha na
secretaria ou no balcão de entrada.

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

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

