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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

IGREJA MISSIO NÁRIA
TODA PESSOA TRANSFORMADA E MOBILIZADA PARA CRISTO
B O L ET I M SEM A NA L
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QUAL O MELHOR PRESENTE DE NATAL?
Texto: Mateus 2.1-12

A prática de doar presentes no Natal pode ter sido advinda da atitude dos reis magos quando
ofereceram à família de Jesus ouro, incenso e mirra (verso 11). Além destes, os reis magos
dedicaram:
1) Fé (versos 4-6). Os reis magos acreditaram na mensagem da estrela e principalmente na
profecia da Palavra de Deus, interpretada pelos escribas. Eram homens de fé, porque
acreditaram no sinal da estrela como a luz do Messias (Isaías 9.2) e também tinham
intimidade com Deus que falou com eles por meio de sonho (verso 12). O melhor presente
que podemos oferecer a Jesus é a nossa fé, pois “sem fé é impossível agradar a Deus”
(Hebreus 11.6). Uma das coisas que Jesus procura em nós é a fé (Lucas 18.8).
2) Tempo (verso 1). Os reis magos vieram do oriente até Belém. Ingressaram numa longa
jornada em busca do Messias. Caminharam por muitos dias, semanas e talvez até por meses.
Deixaram tudo o que tinham para estar por um momento com o Filho de Deus. O mundo faz
que estejamos ocupados demais para buscar a Deus. Não conseguimos nem nos concentrar
porque temos celular, computador, televisão e tantas outras coisas que nos chamam a
atenção. Deus quer que dediquemos parte de nosso tempo para nos relacionar com Ele e
também para cumprir a nossa missão de fazer discípulos (Mateus 28.18-20).
3) Coragem (versos 7-9 e 12). Herodes mandou chamar os reis magos para uma investigação
de seu propósito. Herodes propôs a eles que fossem espiões para descobrir o “novo rei”. Os
reis magos tiveram grande coragem de estar diante de Herodes e falar a verdade. Também
foram corajosos ao não dar o retorno pedido pelo monarca revelando onde estaria a criança.
Deus sempre nos diz para “não temer” (Josué 1.8-9). Devemos ser ousados na obra dEle,
“porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação”
(2 Timóteo 1.7).
Jesus é o maior presente de Natal! Não pense apenas em ganhar presentes neste Natal. O
maior presente você já ganhou, o Senhor Jesus Cristo (João 3.16). Também não pense que
dando apenas presentes materiais estará fazendo o melhor para quem você ama. Sua família
precisa muito mais que presentes.
Embora o Senhor Jesus aceite nossas doações de caridade para o próximo, o melhor presente
que deseja que entreguemos a todas as pessoas é a mensagem de que Ele veio ao mundo para
nos salvar. Leve o Senhor Jesus de presente para as pessoas no Natal. Um feliz e abençoado
Natal a você e sua família!
Adaptado

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde em estado delicado.
Taciane (esposa do Pr. Israel, da Missionária de Caxias): fazendo hemodiálise.
Pastora Dieicra (P. Prudente): diagnosticada com hepatite, tratando-se em casa.
Paulo (irmão do Pr. Vanderlei): fez cirurgia no esôfago. Recuperando-se em casa.
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.

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!
1º TURMA EM 2019 DIA 20 DE JANEIRO
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.

