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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: 10:00

IGREJA MISSIO NÁRIA
TODA PESSOA TRANSFORMADA E MOBILIZADA PARA CRISTO
B O L ET I M SEM A NA L
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UMA COMUNIDADE EMPODERADA
Efésios 6:18

A comunidade da esperança foi empoderada por Deus para ser a esperança que o mundo precisa.
Nós estamos em uma guerra que é travada há séculos. Ela está acontecendo a nossa volta e o
apóstolo Paulo declara a natureza dessa batalha dizendo que “não é contra o sangue e a carne”
(Efésios 6:12). Ou seja, nosso inimigo é o Diabo! E se nosso inimigo é o Diabo, então essa guerra é
uma guerra espiritual. Todavia eu e você temos uma promessa feita por Jesus de que “Ele
edificaria sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela” (Mateus 16:18). Essa
comunidade empoderada por Deus precisa estar em comunhão com Aquele que delega poder a
ela. O grande problema é que a oração, um dos principais elementos da vida cristã, está deixando
de ser praticado. Isso nos torna fracos e incapazes de ser a esperança para o mundo. Precisamos
voltar às práticas do primeiro amor, pois eu acredito que a oração vai nos colocar novamente nos
trilhos certos para ser a esperança que o mundo precisa! O apóstolo Paulo faz a seguinte
convocação: “Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica; tendo isso em
mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos” Efésios 6:18. Observe alguns
elementos dessa convocação:
A DEPENDÊNCIA! A comunidade da esperança só é poderosa porque é dependente! “Orem no
Espírito em todas as ocasiões...” O que Paulo está enfatizando é que a oração é viabilizada somente
pelo fato de que os cristãos receberam o Espírito de Deus. Orar no Espírito não se refere às
palavras que estamos dizendo, e sim a como estamos orando. Orar no Espírito é orar de acordo
com a liderança do Espírito. É orar por coisas que o Espírito nos leva a mencionar.
O FERVOR! A comunidade da esperança é poderosa porque pega fogo! “...com toda oração e
súplica...” Orar de maneira fervorosa significa envolver-se na oração, se comprometer
pessoalmente em favor da salvação de alguém, pagar o preço de vigilância e batalha em favor da
vida de alguém. Significa orar em resposta a uma consciência da urgência de uma necessidade!
Orar com fervor fala da intensidade do nosso envolvimento na oração!
A PERSEVERANÇA! A comunidade da esperança é poderosa porque vai até o fim! “...perseverem
na oração”. Orar com perseverança fala da frequência da oração. Se não formos perseverantes na
oração, porque esperar que Deus leve a sério algo que nós não estamos levando. Deus não quer
que apresentemos nossos pedidos a ele para convencê-lo, mas para convencer a nós mesmos.
A oração vai nos capacitar a ser essa Comunidade da Esperança!
Pastor Luciano Biqueri

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde em estado delicado.
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: sofreu AVC e fez cirurgia nos olhos.
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.

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

Verdades Básicas
Há 30 anos sendo instrumento de Deus
para transformação de vidas!
Duas turmas dia 02 de fevereiro
16h para adolescentes
18h30min para todas as idades
Dia 03 de fevereiro
18h para todas as idades
Faça sua inscrição no hall de entrada
e convide também os seus amigos.

Acampamento de
Carnaval da JML
De 02/03 ao dia 05/03 os jovens (a partir de 15 anos)
estarão em um retiro no Acampamento Shalom.
Venha participar conosco e/ou convide outros jovens
para esse acampamento incrível e abençoador!

Summit de Liderança
O Global Leadership Summit será
realizado aqui em nossa igreja.
Ele é o maior evento de liderança do mundo!
Dias 22 e 23 de fevereiro/2019.
Agende-se, compartilhe e participe.
Inscrições abertas. Faça já a sua!

21 Dias de Jejum e Oração
Início dia 28 de Janeiro e término dia 17 de
Fevereiro. No dia 16/02 teremos uma grande vigília
no acampamento.

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

