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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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A MENSAGEM DA CRUZ
Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um
morreu por todos; logo, todos morreram. 2 Coríntios 5.14
O apóstolo Paulo afirma que “o amor de Cristo nos constrange”. Mas o que ele queria
dizer com isso? A palavra “constrange” no original significa pressionar a ação, uma força
motivacional. Paulo está dizendo que o amor de Cristo revelado na cruz (onde Ele
morreu por todos) o impulsiona a ação, o leva a viver não mais para si mesmo, mas para
Cristo que por ele morreu e ressuscitou (2 Coríntios 5.15).
A cruz se tornou, ao longo dos séculos, no maior símbolo da fé cristã. Esta é a
mensagem mais poderosa e verdadeira que as pessoas precisam compreender.
Vejamos alguns aspectos da mensagem da cruz.
1. A cruz é uma mensagem de amor. Amor demonstrado pelo fato de Cristo ter
morrido por nós, em nosso lugar! Se você quer compreender o quanto Deus te ama
e o quanto você é valioso para Ele, olhe para a cruz. Ele morreu por você, no seu
lugar, para que você possa viver de verdade na presença de Deus.
2. A cruz é uma mensagem de perdão. Cristo nos substituiu na cruz. Ele morreu
para pagar o preço dos nossos pecados. Nós deveríamos estar lá. Jesus fez essa obra
de redenção para que pudéssemos receber o perdão de Deus. As nossas dívidas
impagáveis foram pagas pelo Seu sacrifício na cruz. Ao crermos no sacrifício vicário
de Cristo, Deus tira todo o peso e toda a culpa do nosso pecado.
3. A cruz é uma mensagem de reconciliação. O apóstolo Paulo afirma: “Deus em
Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados
dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação” (2 Coríntios 5.19). Com os
nossos pecados perdoados nós somos reconciliados com Deus, pois os nossos
pecados nos separavam dEle.
4. A cruz é uma mensagem de esperança. Um símbolo de morte cruel se tornou um
símbolo de vitória e esperança para todos os que creem em Cristo! Nós não
precisamos ficar amarrados ao passado. Não precisamos carregar mais as nossas
culpas e dores. Nós temos o perdão de Deus que nos possibilita desfrutar o presente
com alegria e olhar o futuro com esperança. Nada pode nos separar do amor de
Deus. A nossa esperança é invencível!
Você já compreendeu a mensagem da cruz? Já foi transformado (a) por ela?
Pr. Carlos Alexandre de Oliveira

MOTIVOS DE ORAÇÃO

EVENTOS E LEMBRETES

Elizabeth Ziwich: saúde em estado delicado.

DOMINGO DO QUILO

Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde.
José Roberto (pai do Renato): câncer em estado avançado.
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.

No 2º semestre teremos novos módulos. Prepare-se!
É uma grande alegria ver o povo de Deus com
desejo de aprender e crescer na fé!

Neide (irmã da Alessandra): removeu um câncer do maxilar. Recuperando-se.

Verdades Básicas

Neuza Aparecida: recuperando-se de AVC.

Há 30 anos sendo instrumento de Deus

José Saletti: fazendo hemodiálise e exames.

para transformação de vidas!

Anne (neta da Fabiane Cachoeira): bebê em tratamento sério de saúde.

Valentim e Deolinda (pais do Pr. Vanderlei): saúde.
Maria Goreti, Nathalie Freitas, Valdivino, Mario, Oscar, Paulo Cézar, Debora,
Olinda, Tereza, Carmem: todos em tratamento de radioterapia e quimioterapia.

Faça sua inscrição no hall de entrada
e convide também os seus amigos.
ATENÇÃO PARA A NOVA TURMA
02 de junho (dom), às 09:00

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

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

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.

pessoa. Dias 26 e 27 de maio.
Faça sua inscrição e convide um amigo.

Multiplicação de Grupo
Dia 27 de maio teremos mais uma multiplicação
de Grupo Pequeno em nossa igreja.
É o Reino de Deus em ação neste mundo.

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

MÍDIAS
/imshalomoficial
/imshalom
/imshalomoficial
(43) 98415-0196
www.imshalom.org.br

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.

