ANOTAÇÕES DA MENSAGEM

EQUIPE PASTORAL
Pr. Carlos Alexandre
prcarlos@imshalom.org.br

Pr. Gildo Machado
prgildo@imshalom.org.br

Pr. Luciano Biqueri
prluciano@imshalom.org.br

Pr. Wilson Juarez
prwilson@imshalom.org.br

Pra. Marinez Candido
pramarinez@imshalom.org.br

Pr. João Lenzi
prjoao@imshalom.org.br

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
SOMOS A COMUNIDADE DA ESPERANÇA
B O L ET I M SEM A NA L
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FAÇA A DIFERENÇA
Eu gosto de olhar para a Bíblia onde encontramos exemplos de pessoas que fizeram
diferença em sua geração. Noé é um deles. Quando me lembro da história dele penso na
seguinte frase: "Uma pessoa pode fazer a diferença".
A Bíblia diz que ele chegou aos 950 anos de idade. Que feito! Mas isso não é nada
comparado ao modo como ele viveu a sua vida. Sua retidão impediu que a humanidade
fosse extinta. O Livro de Gênesis explica a condição do mundo durante os tempos de
Noé (Gn. 6:5-8). Ele foi um homem que fez a diferença. Imaginemos que ele estivesse
aqui nos motivando a fazer o mesmo. Acredito que ele nos daria as seguintes direções:
1. Vocês podem fazer a diferença para a sua família: “Então o Senhor disse a Noé:
Entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta
geração” (Gn. 7:1). Levar uma vida de integridade e obediência a Deus é algo que
sempre tem o potencial de causar um impacto positivo nos outros. Noé foi escolhido
por Deus para construir a arca por causa do modo como ele vivia. A sua obediência
também salvou a sua família.
2. Vocês podem fazer a diferença para a criação de Deus: “Mas com você estabelecerei
a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de
seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea,
para conservá-los vivos com você” (Gn.6:18-19). Ninguém jamais cumprirá novamente o
papel especial que cumpriu Noé, mas você não precisa ser um Noé para causar um
impacto em seu mundo. Cada um de nós pode fazer do lugar onde vive um local
melhor do que era quando o encontramos.
3. Vocês podem fazer a diferença em qualquer época: “E Noé fez tudo como o Senhor
lhe tinha ordenado. Noé tinha seiscentos anos de idade quando as águas do Dilúvio
vieram sobre a terra” (Gn.7:5-6). Algumas pessoas querem impor restrições a si mesmas
de acordo com seu talento, inteligência, experiência ou idade. Mas, com Deus, uma
pessoa sempre pode fazer a diferença, independentemente de circunstâncias ou
situações. Noé tinha 600 anos quando começou a chover e ele entrou na arca! Em suas
últimas palavras ele diria o seguinte: “Não tenham medo de se levantar no meio da
multidão. Sei o que significa estar sozinho. Ninguém me incentivou a seguir Deus,
contudo, fiquei do seu lado mesmo quando todas as outras pessoas do mundo se
colocaram contra mim. As pessoas que fazem a diferença são diferentes. Não deixem
que isso incomode vocês!”
Pr. Luciano Biqueri

MOTIVOS DE ORAÇÃO
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: gratidão pelo milagre de sua recuperação.
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.
Edgar Hill: pela sua saúde.

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!
Nova turma na segunda feira dia 22/04, às 20h.
Faça sua inscrição no hall de entrada
e convide também os seus amigos.

Conferência Missionária
Participe de nossa conferência que será realizada
nos dias 04 e 05 de maio, no sábado às
20h e domingo nos horários do culto.
Com a presença dos missionários Ricardo e Tina Matioli.
Adquira também o convite para o café missionário que
ocorrerá no dia 05/05, às 08:30h.

Vacinação Contra Gripe
A Clínica do Dr. Baldy estará realizando
vacinação contra a gripe no dia 05 de Maio.
Estarão disponíveis as vacinas trivalente (R$ 50,00)
e trevalente (R$ 75,00). Pagamentos em dinheiro,
cartão de débito, cartão de crédito (vencimento) e
parcelamento no cheque até 3 vezes.
A vacinação ocorrerá antes e depois dos
horários de culto na Igreja Shalom.

REUNIÃO DE TRANSFERÊNCIA
DE MEMBROS
Dia 27 de abril, às 14h.
Para quem concluiu Verdades Básicas
e entregou os formulários necessários.
Obs: Formulários disponíveis no hall de entrada.

A IGREJA PRECISA DE DOAÇÃO!
01 TV de LED para o maternal.
Em bom estado de uso.

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.

