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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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ALIANÇA ENTRE DEUS E OS HOMENS
O amor de Deus por nós é tão grandioso que Ele sempre nos chama a atenção quando
nos desviamos do Seu caminho. Ele é um Pai amoroso e responsável. Deste modo, em
todo o Velho Testamento, sempre que o Seu povo se desviava da Sua presença Deus
levantava um profeta para adverti-los do pecado. No ensino de Malaquias é
fundamental o conceito de aliança. No tema inicial já fica claro que Deus ama Israel
(1.2-5), e o livro termina com um apelo para cumprir as exigências da aliança expressas
na lei (4.4). Um relacionamento vivo com o Senhor é extremamente essencial se o
destino que a aliança prevê para o Seu povo quiser ser cumprido.
Hoje Deus fez uma aliança com todas as pessoas que creem através do sangue do Seu
Filho na cruz. É a nova e eterna aliança em Cristo. A antiga aliança consistia na
obediência à Lei. A nova aliança consiste em vivermos pela graça por meio da fé em
Jesus. Embora Malaquias seja um livro do Velho Testamento, ele apresenta advertências
e princípios muito atuais. No capítulo 2 de Malaquias trata de duas atitudes
imprescindíveis para vivermos em Aliança com Deus e desfrutarmos de tudo o que Ele
nos oferece.
A primeira é a fidelidade a Deus e Sua Palavra (versos 1-10). Os sacerdotes e o povo da
geração de Malaquias estavam enganando a si mesmos ao clamarem as bênçãos da
Aliança, enquanto negavam as condições para ela. Eles não tinham temor do Senhor,
não obedeciam a Palavra e toda sua adoração era medíocre e hipócrita. Se quisermos
desfrutar dos benefícios e bênçãos da Aliança com Deus, devemos ser fiéis a Ele e Sua
Palavra, por Sua graça e pelo poder do Seu Espírito em nós.
A segunda é a fidelidade à família (versos 11-16). Neste trecho Malaquias trata de dois
princípios importantes para uma família espiritual e saudável. Ele enfatiza a
necessidade de unidade espiritual entre o casal. O povo de Deus não deveria contrair
casamentos mistos (com descrentes). É o que vemos Paulo afirmando no Novo
Testamento sobre jugo desigual com os incrédulos (1 Coríntios 7.39; 2 Coríntios 6.1415). O segundo princípio de fidelidade à família é o valor da aliança do casamento e a
completa aversão ao divórcio. O casamento é uma aliança sagrada, honrada pela pessoa
de Deus. Deus odeia o divórcio porque é contra o seu plano para a família, cruel para o
cônjuge rejeitado e injusto para os filhos (Mateus 19.3-9).
Você está disposto a firmar e manter uma aliança com o Deus Eterno?
Pr. Carlos Alexandre de Oliveira

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Marlene (esposa do Pr. Elias, da Missionária de P. Prudente): esclerose múltipla.
José Eduardo (Duda): recuperando-se de cirurgia.
Fernanda Maciel: fez histerectomia. Recuperando-se em casa.
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.
Solange (GP da Vanice e Valter Ney): em tratamento de câncer.
Paulo (irmão do Pr. Vanderlei): problema no esôfago. Não consegue alimentar-se.
Anne (neta da Fabiane Cachoeira): bebê em tratamento sério de saúde.

EVENTOS E LEMBRETES

Batismo
Nosso próximo batismo (na Shalom) será dia 02/09.
Se você passou pelos processos e quer se batizar,
procure um dos pastores.

Verdades Básicas
DUAS NOVAS TURMAS:
21 de agosto (Ter), às 20 horas

Neuza Aparecida: recuperando-se de AVC.
José Saletti: fazendo hemodiálise e exames.

e convide também os seus amigos.

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

Ainda dá tempos de incluir você!

CHAMADOS PARA

VENCER

Apocalipse 17.14

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

GARANTA JÁ O SEU INGRESSO
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.

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

MÍDIAS
/imshalomoficial

19 de agosto (Dom), às 09 horas
Faça sua inscrição no hall de entrada

“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”

DOMINGO DO QUILO

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.

/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.

