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
TODA PESSOA TRANSFORMADA E MOBILIZADA PARA CRISTO
B O L ET I M SEM A NA L

2 4 | F EVE R E I RO | 2 0 1 9

ENTRE AMIGOS

“Já não os chamo servos. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos”.
João 15.15
Você já parou para pensar nas qualidades de um grande amigo? Sinceridade? Lealdade?
Companheirismo? Alegria? Disposição para ouvir? Para ajudar quando necessário? Alguém
com quem se pode contar em todas as horas? Alguém que não se concentra em nossos
defeitos, mas que valoriza as nossas qualidades? Creio que a lista pode ser bem longa. Quando
penso nisso, outra pergunta me vem à mente: quem pode, de verdade, ser um amigo assim?
Confesso que sou amigo de algumas pessoas, mas não me atrevo a afirmar que apresento todas
essas qualidades. Eu tenho também bons amigos, mas sei que por mais que eles se esforcem,
eles não podem atender tais expectativas da minha parte. Todos nós, seres humanos, somos
limitados, e talvez, seja por isso que há pessoas que dizem que não possuem amigos. São
aquelas que costumam dizer que possuem colegas, mas amigos, não.
A boa notícia é que todos nós podemos ter um amigo que atende as mais profundas
expectativas de relacionamento que temos dentro de nós. Ele é Jesus Cristo. Não houve e não
há em toda humanidade, um ser humano como Ele. Isso porque, além de humano, Jesus é
também Filho de Deus. Ele é o único que pode ser sincero, leal, companheiro, alegre e bom
ouvinte. Só Ele pode nos ajudar em qualquer tempo e hora, e só Ele nos ama com um amor
infindo e eterno a ponto de não se concentrar em nossos erros e defeitos. Jesus mesmo
afirmou que ele nos chama amigos. Você já parou para pensar nisso? Já imaginou como é
possível o Criador do Universo ser amigo de um ser humano? A Bíblia diz que, através do
grande amor de Deus revelado por meio de Seu Filho Jesus Cristo, todo aquele que crê pode se
tornar Seu amigo. Assim como nós, que por meio do amor de Deus, nos tornamos Seus
amigos, nós queremos também que os nossos amigos se tornem amigos de Deus. É por isso
que estamos em oração por várias semanas. Queremos que os nossos amigos participem
conosco de uma celebração muito especial, “Entre Amigos”.
Será no dia 17 de março. Estamos convidando você e toda a igreja a se unir em oração por seus
amigos e a convidá-los para este grande dia. Vamos clamar, orar, e nos empenhar em fazer
tudo ao nosso alcance para que eles estejam com a gente neste dia. Faremos isso com a certeza
de que Deus os quer como seus amigos, e os quer para sempre.
Pastor Carlos Alexandre de Oliveira

MOTIVOS DE ORAÇÃO

EVENTOS E LEMBRETES

Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde em estado delicado.
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.
Pr. Jair (de São Paulo): fazendo quimioterapia.
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.
Marcos (esposo da Cris): recuperação de cirurgia.
Gisele Rubio: fortalecimento da sua saúde.

Verdades Básicas
Há 30 anos sendo instrumento de Deus
para transformação de vidas!
Faça sua inscrição no hall de entrada

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.

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

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)

MÍDIAS
/imshalomoficial
/imshalom

estarão em um retiro no Acampamento Shalom.
Venha participar conosco e/ou convide outros jovens
para esse acampamento incrível e abençoador!

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

DOMINGO DO QUILO

/imshalomoficial
(43) 98415-0196

EVANGELISMO
Se você tem mais de 12 anos de idade e já concluiu
o curso de Verdades Básicas, matricule-se já!
Fique atento às datas e horários para o mês de março.

Entre Amigos
No dia 17 de Março, em todos os cultos, iremos receber
os nossos amigos para celebrações especiais.
Orem, convidem seus amigos e vamos celebrar
juntos a vida, a salvação e a esperança!

Adquira o livro
“Meu Deus, eu preciso”
e evangelize seus amigos
e parentes.

