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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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UM CHAMADO A RESTAURAÇÃO
Malaquias 3.6-12
Tem sido precioso olhar para o livro de Malaquias e ver como Deus ama seu povo e o
convida para voltar-se para Ele. Não é diferente no capítulo 3, onde Deus chama Seu
povo para uma restauração que inclui a vida econômica, seus dízimos e suas ofertas.
Essa restauração passa por alguns pilares importantes. São eles:
1. Ela está fundamentada no caráter imutável de Deus. “Eu não mudo”, diz o Senhor
(v.6). Não temos um Deus que é como nós, Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente.
Essa imutabilidade de Deus está ligada a Sua aliança com Seu povo, aliança agora
baseada na cruz de Cristo que nos dá segurança para crermos na vida eterna, quando o
que merecíamos era a morte eterna.
2. Ela está disponível através do convite de Deus. “Voltem para mim”, o Senhor declara
(v.7). É maravilhoso como Deus revela sua paciência a um povo corrompido
historicamente, como anseia para que este povo esteja andando com Ele e como busca
este povo de maneiras diversas. Mas é decepcionante a insensibilidade deste povo para
um convite tão especial.
3. Ela está ligada a fidelidade na devolução dos dízimos. Observamos Deus
questionando o povo sobre roubar a Ele, falando das bênçãos e maldições ligadas a isso
e como o povo não conseguia enxergar este pecado (v.8-10). Deus estabeleceu o dízimo.
É bíblico e um ato de adoração e louvor ao Senhor, é algo santo. Mesmo sendo criado
por Deus, o ser humano na história usa desculpas descabidas quando se trata de praticar
o dízimo. Desculpas teológicas, desculpas financeiras (quando a pessoa diz que está em
um momento apertado e que se sobrar alguma coisa ela a entregará ao Senhor),
desculpas matemáticas, ligadas aos sentimentos, a consciência e também a política
(quando não se acha que a igreja administra os dízimos do modo que se espera). Reter o
dízimo, subtrair o dízimo, querer administrar o próprio dízimo e subestimar o dízimo é
um pecado grave, é roubar de Deus.
4. Ela está ligada a bênçãos singulares de Deus. Vemos Deus olhando para o seu povo e
garantindo que a restauração, o voltar-se para Ele e a fidelidade a Ele, são
acompanhados de bênçãos singulares onde as janelas dos céus são abertas, as bênçãos
são sem medidas e o devorador é repreendido (v10-12).
Deus está convidando Seu povo para uma restauração especial. Convidando Seu povo
para colocar-lhe a prova e provar de suas grandes bênçãos. Deus é bom demais, isso é
amor de Pai. O que você escolhe?
Pr. Bruno Almeida

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Marlene (esposa do Pr. Elias, da Missionária de P. Prudente): esclerose múltipla.
Ivanir: fez angioplastia. Colocou mais 4 “stents” e está em recuperação.
Letícia (recém nascida): fazendo tratamento em casa.
César Cachoeira: problema na coluna.
Elizabeth Ziwich: saúde em estado delicado.
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.

EVENTOS E LEMBRETES

07-08 | SET
Paulo Baruk
Juninho Afram
Pedro do Borel
Hygor Junker

GARANTA JÁ O SEU INGRESSO

Festa da Celebração
Nossa grande festa está chegando.
É hora de celebrarmos os feitos de Deus

José Saletti: fazendo hemodiálise e exames.

em nossa igreja e em nossas vidas.

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

Será nos dias 20 e 21 de outubro.
Agende-se e participe.

CHAMADOS PARA

“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”

VENCER

Apocalipse 17.14

Reunião de Transferência
Dia 15 de setembro, às 14 horas.
Para quem concluiu Verdades Básicas
e entregou os formulários necessários.
Obs: Formulários disponíveis no hall de entrada.

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.

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

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 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.

