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EQUIPE PASTORAL
Pr. Carlos Alexandre

prcarlos@imshalom.org.br

Pr. Gildo Machado

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

prgildo@imshalom.org.br

João 5:1-16

Pr. Luciano Biqueri

Temos muitas vezes uma visão rebuscada do que de fato significa ser um
afortunado. Via de regra pessoas atrelam o sentido de fortuna ao acumulo de
coisas, as quais, podem facilmente mudar de mãos ou serem deterioradas pelo
tempo, por catástrofes, ou mesmo pelos fracassos administrativos.
Quando Jesus se assenta para proferir um de seus mais famosos sermões,
conhecido como sermão do monte, ele usa a expressão “bem aventurado”, que
em suma significa: feliz, bem sucedido ou rico e afortunado. O grande
problema é que Ele atrela esse conceito não às coisas, mas a aspectos da vida de
uma pessoa que por consequência as tornam afortunadas. Fome e sede, por
exemplo, fala de gente que se torna afortunada (bem aventurada) porque não
para de aprender e crescer. Não se tornam arrogantes e cheias de si mesmas,
mas são pessoas renovadas pela ação graciosa de Deus em suas vidas.
Transformação é outro aspecto, porque somente gente que foi transformada
pelo encontro com o Mestre Jesus pode ter as qualidades do Mestre e ver
riqueza onde pessoas jamais a enxergariam. Rendição, apenas aqueles que
compreendem que podem perder, de fato serão gratos o suficiente, e fortes o
suficiente para a grande e densa jornada com o Mestre. E por fim visibilidade,
ricos do ponto de vista desse mundo aparecem pelas coisas que tem e pelo
hábito de reter. Mas os ricos de Deus aparecem por causa da pessoa que tem,
são chamados a partilhar sua fortuna com tantos quanto possível, buscar com
toda sua força dar daquilo que receberam de forma tão abundante. Os
afortunados de Deus nunca ficam com menos enquanto dão, enquanto se
doam, porque sua fortuna não é do tipo que esse mundo consome ou corrói,
ela é celestial!
“Vós sois o sal da terra... Vós sois a luz do mundo”

prluciano@imshalom.org.br

Pr. Bruno Almeida

prbruno@imshalom.org.br

Pr. Wilson Juarez

prwilson@imshalom.org.br

Pra. Marinez Candido

pramarinez@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

Pr. Sandro Marcelo Candido

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Família em luto: família da Alessandra, pelo faleciento de sua irmã (Neide).
Margarida Lustri: fará cirurgia na coluna. Fazendo exames.
César Cachoeira: problema na coluna.
Iraci Flora (esposa do Marcos): saúde.
Elizabeth Ziwich: saúde em estado delicado.
Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde.
Solange (GP da Vanice e Valter Ney): em tratamento de câncer.
Paulo (irmão do Pr. Vanderlei): problema no esôfago. Não consegue alimentar-se.
Marco Antonio: fazendo exames.
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.

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

EVENTOS E LEMBRETES

Verdades Básicas
Há 30 anos sendo instrumento de Deus
para transformação de vidas!
VÁRIAS OPÇÕES DE DIAS E HORÁRIOS
Faça sua inscrição no hall de entrada
e convide também os seus amigos.

Happy Day
Será no dia 21 de julho (sábado), na Shalom.
Das 13h30min às 17h30min.

Jejum e Oração
Nossos 21 dias de jejum e oração do segundo
semestre acontecerão no mês de julho.
Este é um tempo especial de consagração a Deus.
Programe-se e participe!

Batismo
Nosso próximo batismo será em julho.
Para todo aquele que quer ser um discípulo de Jesus!
Procure um dos pastores.

GRUPO PEQUENO

NOVA SÉRIE DE ESTUDOS

Relevância!

Participe de um Grupo Pequeno!
Há sempre um grupo perto da sua casa.

Se você tem mais de 12 anos de idade e já concluiu
Verdades Básicas, matricule-se já! O 3º MÓDULO
será em agosto e você pode escolher entre 3 dias e 4
horários diferentes:
15.08 às 20:00 (Qua)
19.08 às 09:00 (Dom)
16.08 às 20:00 (Qui)
19.08 às 18:15 (Dom)

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 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.

