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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

TODA PESSOA TRANSFORMADA E MOBILIZADA PARA CRISTO
B O L ET I M SEM A NA L
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DESCANSO EM UM MUNDO DE CANSAÇO
Os estudiosos atestam que nós somos a geração da ansiedade, do estresse, do medo e
que vivemos tensos e sobrecarregados. Quando paramos para conversar com as pessoas,
grande parte delas reclamam de cansaço. O fato é que o cansaço faz parte da experiência
humana. A Bíblia trata do assunto e isso indica que essa é uma realidade universal.
Contudo, os especialistas afirmam que a nossa geração tem um cansaço epidêmico
devido à ênfase crescente em produtividade e a necessidade emocional de se mostrar
competente por meio do trabalho. Também o processo de urbanização que apresenta o
congestionamento das cidades, aliado aos dispositivos tecnológicos e a overdose de
informações, sobrecarregam as pessoas e fazem com que elas vivam com “baterias” em
níveis perigosamente baixos. Agora, será que devemos viver cansados e
sobrecarregados? Será este o plano de Deus para as nossas vidas? Será que não temos
saída? Vejamos o que Jesus afirma: “Vinde a mim, todos os que estais cansados e
oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou
manso e humilde de coração; e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu
jugo é suave, e o meu fardo é leve” (Mateus 11.28-30).
Jesus oferece aquilo que podemos chamar de duas experiências de descanso. A primeira
é o convite da salvação pela graça. Ele disse que todos que estão cansados e oprimidos
podem vir a Ele para serem aliviados. Essa é a experiência da pessoa que reconhece que
não dá conta de viver a vida por si mesma e que afirma sua dependência de Deus. Está é
a experiência da conversão, do novo nascimento, onde nos achegamos direto a Jesus,
sem qualquer mediador ou intermediário, e confiamos somente nEle para aliviar o
nosso cansaço e nos conceder a salvação.
A segunda experiência de descanso diz respeito a nossa maturação como seguidores de
Jesus, como Seus discípulos. Os teólogos chamam essa experiência de inteira
santificação ou batismo com o Espírito Santo. É a experiência em que nos colocamos
debaixo do jugo de Jesus para andarmos lado a lado com Ele em obediência e
comunhão amorosa. Desse modo nós aprendemos dEle dia a dia e encontramos
descanso para as nossas almas.
Podemos afirmar que ninguém precisa viver cansado em um mundo de cansaço. Em
Cristo podemos ter uma vida diferente independente das circunstâncias. Você está
cansado? Venha para Cristo e confie somente nEle, deixe-o inundar a sua alma de
descanso!
Pr. Carlos Alexandre de Oliveira

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Família em luto: família do Renato, pelo falecimento do seu pai (José Roberto).
Margarida Lustri: fará cirurgia na coluna. Fazendo exames.
César Cachoeira: problema na coluna.
Iraci Flora (esposa do Marcos): saúde.
Elizabeth Ziwich: saúde em estado delicado.
Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde.
Solange (GP da Vanice e Valter Ney): em tratamento de câncer.
Paulo (irmão do Pr. Vanderlei): problema no esôfago. Não consegue alimentar-se.
Marco Antonio: fazendo exames.
Anne (neta da Fabiane Cachoeira): bebê em tratamento sério de saúde.
Neide (irmã da Alessandra): saúde.
Neuza Aparecida: recuperando-se de AVC.
José Saletti: fazendo hemodiálise e exames.
Valentim e Deolinda (pais do Pr. Vanderlei): saúde.

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

Grupo Pequeno é comunhão!
Grupo Pequeno é edificação na fé!
Grupo Pequeno é poder na oração!
Grupo Pequeno é evangelismo!
Grupo Pequeno é alegria!
Se você ainda não participa,
fale com um dos pastores.
Há sempre um grupo perto da sua casa.

EVENTOS E LEMBRETES

Verdades Básicas
Há 30 anos sendo instrumento de Deus
para transformação de vidas!
VÁRIAS OPÇÕES DE DIAS E HORÁRIOS
Faça sua inscrição no hall de entrada
e convide também os seus amigos.

Jejum e Oração
Nossos 21 dias de jejum e oração do segundo
semestre acontecerão no mês de julho.
Este é um tempo especial de consagração a Deus.
Programe-se e participe!

Conexão com Deus
Vem aí um encontro para mudar sua vida!
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 04 e 05 de agosto.
Faça sua inscrição e convide um amigo.

Se você tem mais de 12 anos de idade e já concluiu
Verdades Básicas, matricule-se já! O 3º MÓDULO
será em agosto e você pode escolher entre 3 dias e 4
horários diferentes:
15.08 às 20:00 (Qua)
19.08 às 09:00 (Dom)
16.08 às 20:00 (Qui)
19.08 às 18:15 (Dom)

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.

