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Pr. Luciano Biqueri
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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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PACIÊNCIA - Tiago 5:7
Tiago nos apresenta o tema da paciência em meio ao sofrimento. Segundo ele, deveríamos
ser pacientes porque “a vinda do Senhor está próxima” (Tiago 5.8). Ele liga o ser paciente
diante do sofrimento com a vinda do Senhor. A segunda vinda de Cristo terá por objetivo
dar fim a era presente (caracterizada por pecado, maldição e sofrimento) e instaurar,
definitivamente, o Reino de Deus (Apocalipse 21.4). Tiago diz que devemos ser pacientes no
sofrimento porque essa é uma situação passageira. Cristo voltará e os sofrimentos irão
acabar. Entretanto, essa não é uma esperança restrita à volta de Cristo. Podemos ter a
esperança de que determinados sofrimentos não durarão por toda a vida e que, em algum
momento, podemos deixá-los para trás, seja pela solução do problema ou por um definitivo
consolo dado por Deus. Tiago ilustra essa verdade com três exemplos:
1. A paciência do agricultor! O agricultor é alguém que, após ter feito todo o necessário para
a terra produzir frutos, tem como única alternativa esperar pelas chuvas e pelo tempo da
colheita. Ele deve apenas aguardar e esperar com paciência. Quanto aos sofrimentos, o
mesmo se dá. Após termos feito todo o possível para resolver um problema ou alcançar um
objetivo (inclusive orar a Deus), resta-nos apenas aguardar e esperar com paciência no
Senhor. Há um tempo necessário para a semente dar frutos, ou seja, é necessário tempo para
que determinado sofrimento acabe.
2. A paciência dos profetas! A Bíblia nos mostra que eles perseveraram no chamado do
Senhor para as suas vidas mesmo em meio aos sofrimentos. Eles não deixaram de cumprir a
missão de Deus por causa da oposição, não deixaram de fazer o que era certo porque isso
lhes custaria muito caro. Todo aquele que decidir viver uma vida conforme a vontade do
Senhor, tanto no caráter quanto no cumprimento da missão, sofrerá oposição e consequente
sofrimento. Tiago nos convida a seguir o exemplo dos profetas, “firmes até o fim”!
3. A paciência de Jó! Diz a Bíblia que Jó era um “homem íntegro e justo; temia a Deus e
evitava fazer o mal” (Jó 1.1). Isso, entretanto, não o livrou de ser provado por Deus. Com a
permissão do Senhor, Satanás lhe tirou tudo. Para completar, recebeu de presente alguns
amigos para acusá-lo de erros. Entretanto, apesar de estar em meio a tanta dor e
questionamento, ele disse: “Embora ele (Deus) me mate, ainda assim esperarei nele” (Jó
13.15). Pacientemente Jó esperou pelo agir divino, o que de fato aconteceu. No final das
contas, a sorte de Jó foi restaurada e ele recebeu o dobro do que havia perdido. A atitude
mais fácil a ser tomada diante das perdas e do sofrimento é desistir de Deus e da vida. A
paciência de Jó nos ensina a não desistir até que a luta acabe!
Seja paciente em tudo, Deus abençoe!
Pastor Luciano Biqueri

MOTIVOS DE ORAÇÃO

EVENTOS E LEMBRETES

Família em luto: família da Patrícia Vícare, pelo falecimento de seu avô (Sr. José).

DOMINGO DO QUILO

Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde em estado delicado.
Taciane (esposa do Pr. Israel, da Missionária de Caxias): fazendo hemodiálise.

FORMATURA

Pastora Dieicra (P. Prudente): diagnosticada com hepatite, tratando-se em casa.

Dia 02 de dezembro

Paulo (irmão do Pr. Vanderlei): aguarda cirurgia no esôfago.
Marlene (esposa do Pr. Elias, da Missionária de P. Prudente): esclerose múltipla.

Para aqueles que concluíram os quatro módulos.
PS: É necessário que você tenha entregue os quatro
cartões de presença de forma antecipada.

Bugra: recuperando-se de cirurgia.
Elizabeth Ziwich: saúde em estado delicado.
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.

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!
Participe de um Grupo Pequeno!
Há sempre um grupo perto da sua casa.

MÍDIAS

Batismo

/imshalomoficial

Dia 02 de dezembro.

/imshalom

Se você deseja se batizar, fale com um dos pastores.
“Quem crer e for batizado será salvo”. (Mc 16.16)

Assembleia

/imshalomoficial
(43) 98415-0196

A Equipe Pastoral e a Comissão Executiva Local
convocam todos os membros da igreja com idade

DOE

mínima de 16 anos, para a Assembleia Ordinária, a

Precisamos de:

realizar-se no próximo dia 03 de dezembro, com
início às 19h30mim (segunda-feira à noite), no
templo da igreja na Avenida JK, 3130.

GRUPO PEQUENO

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

Cantata de Natal
Vamos juntos celebrar o nascimento de Jesus.
Dia 15 de dezembro (sáb), às 20 horas.
Dia 16 de dezembro (dom), às 19h30min.
Obs: No dia 16/12, só teremos o culto da noite.
Agende-se, ore e convide seus amigos.

- Um jogo de sofá.
- Uma cama de solteiro.
- Um colchão de solteiro.
(Em bom estado de
conservação).
Se você pode nos ajudar,
fale com um dos
pastores.
Deus o abençoe.

