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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

2 5 | NOVEM B RO | 2 0 1 8

ESPERANÇA
A esperança não nos decepciona, porque Deus... (Romanos 5.5).
A esperança cristã é muito mais que uma expectativa geral ou desejo por um futuro
positivo, ou ansiar por algo. A esperança cristã reside na promessa de Deus e na
realidade da redenção. Nossa fé não é baseada numa presunção ou possibilidade, mas
num destino e realidade. A esperança cristã traz sentido a vida e a história. A esperança
nos torna capazes de amar e servir!
No Evangelho de Marcos 5.21-43 tomamos conhecimento da história de Jairo, líder da
sinagoga, cargo muito importante e respeitado em sua comunidade. Jairo tem uma filha
única de 12 anos que padece de uma doença mortal. Mesmo sendo importante, esse
homem vai até Jesus e se prostra humildemente diante Dele, reconhecendo-o como
maior do que ele, reconhecendo o Seu poder. Jesus se dispõe a ir com Jairo para curar
sua filha, mas para no meio do caminho para atender uma mulher enferma. Devido a
essa “aparente demora”, a filha de Jairo morre e os amigos dele pedem para não
incomodar mais a Jesus, acreditando que nada mais poderia ser feito. É nesse momento
que começa o trabalhar de Deus na vida de Jairo. É nesse momento que Jesus nos dá
uma lição sobre a esperança cristã. A demora de Jesus é extremamente pedagógica. Há
três palavras de Jesus neste episódio que fazem toda a diferença:
- A PALAVRA DA FÉ! “Não temas, crê somente” (5.36). Quando as circunstâncias fogem
do nosso controle, também somos levados a desistir de crer. No meio da crise, a fé tem
que sobrepor às emoções. C. S. Lewis diz que “o grande inimigo da fé não é a razão, mas
as nossas emoções”.
- A PALAVRA DA ESPERANÇA! “A criança não está morta, mas dorme” (5.39).
Esperança que transcende a enfermidade e a morte.
- A PALAVRA DE PODER! “Menina, eu te mando, levanta-te” (5.41). Jesus não usou
nenhum encantamento nem palavra mágica. Somente Sua palavra de autoridade, Ele se
impõe à morte. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele tem todo poder nos céus e na terra. Ele
é o Filho unigênito de Deus. Ele é o Deus todo-poderoso!
Em Jesus há sempre esperança. Ele é a nossa esperança viva! Podemos crer e confiar no
poder transformador de Jesus. A razão pela qual a nossa esperança nunca nos deixará
frustrados é que Deus nunca nos abandonará. Seu amor nunca desistirá de nós!
Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para
que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo (Romanos 15.13).
Pr. Carlos Alexandre de Oliveira

MOTIVOS DE ORAÇÃO

EVENTOS E LEMBRETES

Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde em estado delicado.

DOMINGO DO QUILO

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): aguarda cirurgia no esôfago.
Marlene (esposa do Pr. Elias, da Missionária de P. Prudente): esclerose múltipla.
Bugra: recuperando-se de cirurgia.
Elizabeth Ziwich: saúde em estado delicado.
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
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 próximo domingo, dia 02 de dezembro, será a
1ª formatura da Escola de Líderes.
Os que concluíram os quatro módulos estarão
recebendo seu certificado.
Os formandos poderão escolher participar no
culto da manhã ou da noite.
Se alguém ainda não entregou o cartão de chamada
de algum dos módulos, deve fazê-lo nessa semana.

Batismo
No próximo domingo dia 02 teremos batismo nos
dois cultos. Louvado seja o Senhor pela salvação
dessas vidas!

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 no próximo 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.

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

MÍDIAS
/imshalomoficial
/imshalom
/imshalomoficial
(43) 98415-0196

DOE
Precisamos de:
- Um jogo de sofá.
- Uma cama de solteiro.
- Um colchão de solteiro.
(Em bom estado de
conservação).
Se você pode nos ajudar,
fale com um dos
pastores.
Deus o abençoe.

