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. Bruno Almeida

prbruno@imshalom.org.br

Pr. Wilson Juarez

prwilson@imshalom.org.br

Pra. Marinez Candido

pramarinez@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: 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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Olá queridos irmãos e amigos,
Quero através dessa carta, compartilhar com vocês a experiência que a nossa líder
de Grupo Pequeno – Fátima (Rede Laranja), teve na semana passada com seu grupo.
Havia uma preocupação no grupo em viver o que estava sendo aprendido nos
estudos, porque muito se falava em ajudar pessoas, mas até então nada tinha se
concretizado. Em suas orações a Fátima pedia a Deus para que seu grupo tivesse
mais significado, relevância, que fizesse a diferença para as pessoas que não
conhecem a Deus. Um dos participantes do GP já colaborava toda sexta-feira no
projeto da nossa igreja filha do Jd. Veneza (Distribuição de Refeição para
Moradores de Rua), o que fazia de forma silenciosa. Inspirados por isso, a Fátima
com seu GP viram na queda da temperatura que tivemos recentemente uma
oportunidade de se mobilizar para a compra de cobertores para estes moradores de
rua. Conseguiu rapidamente a adesão dos participantes do grupo e também uma
doação de uma pessoa de fora. Na sexta passada os cobertores foram entregues, o
que foi muito gratificante para todos. Esta ação foi uma prova que juntos podemos
muito. Além disso, o GP se comprometeu em levar no último encontro de cada mês
mantimentos para esse projeto do Veneza. A Fátima conta que fazer isso juntos
trouxe uma unidade ainda maior para todos e uma disposição de olhar para fora.
Segundo ela, existem muitas pessoas do bem que estão dispostas a fazer ações do
bem sem se importar a quem, porém, ela acredita que essas ações não devem ser
apenas "pontuais" ou "eventuais", mas um estilo de vida, como nos ensinou Jesus.
Isso não se refere à quantidade ou valor financeiro, mas à quantidade de amor e
valor que damos às vidas, especialmente as que ainda não conhecem o quanto Jesus
é gracioso e cheio de amor.
Quem sabe, com um pequeno gesto, possamos encorajar pessoas que estão fracas e
desacreditadas da vida a encontrarem forças e entrarem para a vida fascinante e
abundante que há em Cristo Jesus nosso Senhor e Salvador!
Parabéns Fátima e todos os irmãos do seu GP, vocês nos inspiraram!
Com carinho,
Pastora Marinez Candido

MOTIVOS DE ORAÇÃO

EVENTOS E LEMBRETES

Marlene (esposa do Pr. Elias, da Missionária de P. Prudente): doença rara.

DOMINGO DO QUILO

Ivanir: fazendo exames e angioplastia.
Letícia (recém nascida): fez cirurgia e está com um quadro de pneumonia.
Margarida Lustri: em recuperação de cirurgia na coluna.
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.
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

Se você tem mais de 12 anos de idade e já concluiu
Verdades Básicas, inscreva-se já! Início:
15.08 às 20:00 (Qua)
19.08 às 09:00 (Dom)
16.08 às 20:00 (Qui)
19.08 às 18:00 (Dom)

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

Conexão com Deus

MÍDIAS

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
pessoa. Dias 04 e 05 de agosto.
Faça sua inscrição e convide um amigo.

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

Curso de Noivos
Se você pretende se casar nos próximos meses,
inscreva-se para o nosso curso de noivos.

GRUPO PEQUENO

NOVA SÉRIE DE ESTUDOS

Relevância!

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

A Rede AM Londrina convida
você adolescente (entre 12 e 15 anos)
para participar da nossa escola de artes.
São oficinas de música, teatro, dança e inglês!
Faça sua inscrição e chame os seus amigos.
Começa no dia 04 de agosto! Na Shalom!

/imshalomoficial
/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.

