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: 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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QUE SEGURANÇA, SOU DE JESUS!
As minhas ovelhas ouvem a minha voz; eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida
eterna, e elas jamais perecerão; ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu
para mim, é maior do que todos; ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. João 10.27-29
Desde que nascemos nós temos necessidades básicas que precisam ser atendidas. Uma delas é a
segurança. O ideal é que recebamos do núcleo familiar a nutrição emocional para crescermos e nos
desenvolvermos sentindo-nos seguros de quem somos e do amor daqueles que estão a nossa volta.
Porém, isso nem sempre acontece. Além disso, vivemos em um mundo inseguro com temores e
incertezas, doenças e dores, sofrimentos e angústias.
Sendo assim, como podemos ter essa necessidade humana suprida? Eu creio que essa resposta se
encontra nas palavras de Jesus, conforme registradas no Evangelho de João capítulo 10 (acima).
Jesus afirma que aqueles que são Suas ovelhas estão seguras nEle. Ele as protege. Ele afirma que
elas jamais perecerão e que ninguém pode arrancá-las de Sua mão e nem da mão do Seu Pai.
Não sei quanto a você, mas estas afirmações de Jesus me trazem uma segurança quase indescritível.
É uma segurança divina, celestial, que não pode ser encontrada em nenhum lugar deste mundo.
Esta segurança diz respeito à vida presente e a vida porvir, aos nossos limitados dias neste mundo,
como também a eternidade no Reino dos céus.
Eu creio que esta segurança que temos em Cristo deve afetar positivamente a nossa insegurança
emocional. Já que sou tão amado por Deus e tão protegido por Ele, porque não confiar nisso e viver
intensamente a vida com todos os seus desafios? Por que não enfrentar os meus medos? Por que
não desenvolver todo o meu potencial para viver com pleno significado e fazer diferença na vida
das pessoas?
Foi isso que aconteceu com a geração dos primeiros cristãos. Gente oprimida social, econômica,
emocional e espiritualmente que superou todo tipo de medo e transformou o mundo.
Pense nos primeiros discípulos de Jesus. Pense nos cristãos dos primeiros séculos. Pense nos
cristãos que enfrentaram desafios gigantescos ao longo da história. Pense na qualidade de vida que
Deus tem para nós hoje. Pense como Ele te possibilita segurança para que você seja tudo o que Ele
pensou a seu respeito. Faça diferença!
Você pode crer que não há vida mais abundante, não há maior segurança, não há privilégio maior
do que ser ovelha de Jesus. Você tem experimentado esta segurança plena que Ele lhe oferece?
Pr. Carlos Alexandre

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.
Elizabeth Ziwich: saúde em estado delicado. Internada na UTI.
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.

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!
NOVAS TURMAS EM JANEIRO
Faça sua inscrição no hall de entrada
e convide também os seus amigos.

Assembleia
A Equipe Pastoral e a Comissão Executiva Local
convocam todos os membros da igreja com idade
mínima de 16 anos, para a Assembleia Ordinária, a
realizar-se amanhã, dia 03 de dezembro, com início às
19h30mim (segunda-feira à noite), no templo da
igreja na Avenida JK, 3130.

Cantata de Natal
Vamos juntos celebrar o nascimento de Jesus.
Dia 15 de dezembro (sáb), às 20 horas.
Dia 16 de dezembro (dom), às 19h30min.
Obs: No dia 16/12, só teremos o culto da noite.
Agende-se, ore e convide seus amigos.

Doe
Estamos precisando de algumas doações (em bom
estado de conservação). Se você pode nos ajudar,
fale com um dos pastores. Os itens são:
- Um jogo de sofá.
- Uma cama de solteiro.
- Um colchão de solteiro.
Desde já, muito obrigado. Deus abençoe!

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.

