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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+)

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!
Nós recebemos um testemunho tão especial de uma irmã que é membro de nossa igreja e
participante ativa em um de nossos Grupos Pequenos (GPs). Ela ressalta como os estudos
e a comunhão com os irmãos em torno da Palavra de Deus têm abençoado grandemente
sua vida. Veja o que ela compartilha sobre um dos últimos estudos, no qual refletimos
sobre a menina escrava que servia Naamã em uma realidade de muita injustiça e
sofrimento:
“Ontem o estudo foi maravilhoso e me fez pensar como fui diferente daquela
menina. Diferente de mim ela tinha DEUS, tinha uma família que a ensinou sobre
DEUS. Como um lar cristão faz diferença na vida de uma criança! Ela me fez
pensar que com 8 anos fui abandonada pela família. E como foi injusto! E com 12
anos fui abusada e, diferente dela, senti dor, ódio, revolta, e pensei por várias vezes
em não viver, deixar de existir, acabar com a dor e o meu sofrimento. Como é bom
ser alcançada pela graça do Senhor e pela sua misericórdia. Com 16 anos conheci o
verdadeiro amor, o amor de Cristo, e muitas mudanças aconteceram em minha
vida. Mudanças maravilhosas! Lutas eu tenho todos os dias, mas sei que eu tenho
DEUS ao meu lado. Todo o ódio e a amargura que eu tinha não existem mais. Sobre
aqueles que no passado me causaram tanto sofrimento, eu oro por eles para que o
Senhor traga mudança em suas vidas. Eu sei que Deus nos cura quando confiamos
nEle!” Marlene Corso

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

A verdade de Deus revelada em Sua Palavra é gloriosa! Ela nos encontra em nossas dores,
angústias, marcas do passado, sofrimentos presentes, e nos proporciona cura, perdão,
consolo e perspectiva. Ela nos liberta do passado para vivermos o presente com
confiança e fé, e vislumbrarmos o futuro com uma esperança inabalável.
Todas as semanas em nossos GPs, nós nos reunimos em dezenas de endereços em
Londrina e região para nos encontrarmos com Deus em Sua Palavra, em comunhão
preciosa com nossos irmãos e amigos. Convidamos você a se juntar a nós e experimentar
a riqueza desse relacionamento com Deus e Seus filhos. Esperamos por você!
Pr. Carlos Alexandre

MOTIVOS DE ORAÇÃO

EVENTOS E LEMBRETES

Bugra: passou por um procedimento cirúrgico por conta de um aneurisma.

DOMINGO DO QUILO

Marlene (esposa do Pr. Elias, da Missionária de P. Prudente): esclerose múltipla.
Letícia (recém nascida): fazendo tratamento em casa.

4º E ÚLTIMO MÓDULO
Se você tem mais de 12 anos de idade e

César Cachoeira: problema na coluna.

já concluiu Verdades Básicas, inscreva-se já! Início:

Elizabeth Ziwich: saúde em estado delicado.

17.10 às 20:00 (Qua)

21.10 às 09:00 (Dom)

Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde.

18.10 às 20:00 (Qui)

21.10 às 18:00 (Dom)

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.

Happy Day Kids
Estamos preparando um dia especial
para as crianças entre 5 e 11 anos.
Será no dia 06 de outubro, no acampamento Shalom

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

MÍDIAS
/imshalomoficial
/imshalom
/imshalomoficial

(saindo às 8h30min e retornando às 18 horas).
TEMA: EM BUSCA DO TESOURO!

(43) 98415-0196

Inscrições somente até o dia 04 de outubro.

Festa da Celebração

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

É hora de celebrarmos os feitos de Deus

Nossa grande festa está chegando.
em nossa igreja e em nossas vidas.
Será nos dias 20 e 21 de outubro.

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.

Agende-se e participe.

Verdades Básicas
DUAS NOVAS TURMAS EM BREVE:
Domingo, às 09 horas | Sábado, às 18h30min
Faça sua inscrição no hall de entrada
e convide também os seus amigos.

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.

