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
SOMOS A COMUNIDADE DA ESPERANÇA
B O L ET I M SEM A NA L
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O CORAÇÃO DO PAI
No capítulo 15 do Evangelho de Lucas nós temos três parábolas contadas por Jesus.
Estas parábolas revelam aspectos do coração humano com os quais nós nos
identificamos bastante. Mas elas também revelam aspectos do coração de Deus, o
nosso Pai. Vamos nos ater a Parábola do Filho Pródigo (Lucas 15.11-32), e enumerar
algumas palavras que expressam verdades gloriosas a respeito do coração do nosso
Deus e Pai.
1) Expectativa. O texto da Parábola do Filho Pródigo revela que o Pai esperava com
grande expectativa a volta do seu filho. Ele havia sido rebelde, egoísta e ingrato, mas o
Pai ainda o amava e o esperava. A Bíblia nos revela um Deus que nutre expectativas em
relação àqueles que estão longe e aqueles que estão perto (2 Crônicas 16.9; João 4.23).
2) Perdão. O filho voltou arrependido a casa do Pai. O seu pecado havia entristecido e
ofendido o Pai. Era necessário que houvesse arrependimento e confissão. Porém, uma
vez que o filho tomou estas atitudes, o Pai manifestou pleno perdão a ele. Deus faz o
mesmo conosco. É o que Ele nos garante em sua Palavra (1 João 1.9).
3) Graça. Vemos no texto bíblico que o Pai não somente perdoou seu filho, mas fez
muito mais. Ele lhe restituiu a posição de Filho. Isso é graça! Vemos que no coração do
Pai a graça é sempre maior do que o nosso pecado.
4) Relacionamento. Deus não foi atrás do filho mais novo porque ele precisava voltar
por livre e espontânea vontade para que houvesse reconciliação genuína. O filho mais
velho desta parábola, por sua vez, permaneceu o tempo todo na casa do Pai e o servia,
mas possuía um coração endurecido e amargo. Este filho obedecia ao Pai, mas não se
relacionava com ele em amor, que é o desejo de Deus para todos nós.
5) Celebração. As três parábolas de Lucas 15 indicam a alegria que há em se encontrar
algo que está perdido. Deus afirma que há “mais alegria no céu por um pecador que se
arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se” (versos 7 e
10). O Pai mandou realizar uma grande festa pela volta do seu filho. O Deus da Bíblia é
um Deus de celebração!
Se você já recebeu Jesus em Seu coração como seu Senhor e seu Salvador pessoal, você
é filho (a) de Deus (João 1.12). Esta é uma realidade hoje! Desfrute do coração do Pai
todos os dias da sua vida. Viva como filho (a) junto ao coração do Pai e não se contente
com nada menos do que isso.
Pr. Carlos Alexandre de Oliveira

MOTIVOS DE ORAÇÃO
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): recuperação de cirurgia de câncer.
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.
Edgar Hill: pela sua 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

Conexão com Deus
O “Conexão com Deus” é um final de semana
especial em que você experimentará
o poder transformador de Deus.
Dias 13 e 14 de abril.
Participe e faça a sua inscrição.

Verdades Básicas
Há 30 anos sendo instrumento de Deus
para transformação de vidas!
Novas turmas dia 25/03, às 20h e dia 31/03, às 09h.
Faça sua inscrição no hall de entrada
e convide também os seus amigos.

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

MÍDIAS
/imshalomoficial
/imshalom

CURSO DE CONSAGRAÇÃO
DE CRIANÇAS

/imshalomoficial

Início do curso dia 31 de março, às 18h.
Inscreva-se e participe!

(43) 98415-0196

CURSO DE NOIVOS

EVANGELISMO

Se você deseja se casar neste ano,
inscreva-se para o nosso curso de noivos.
Início dia 31 de março, às 17h30min.

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

REUNIÃO DE TRANSFERÊNCIA
DE MEMBROS
Dia 27 de abril, às 14h.
Para quem concluiu o Verdades Básicas
e entregou os formulários necessários.
Obs: Formulários disponíveis no hall de entrada.

A IGREJA PRECISA DE DOAÇÃO!
01 Bicicleta para uso dos seminaristas.
01 TV de LED e DVD para o maternal.
Todos em bom estado de uso.

