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. Bruno Almeida
prbruno@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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Olá meus irmãos, a Paz!
Quero compartilhar um testemunho emocionante da Sueli Lino, participante do
Grupo Pequeno de nossos líderes Ronaldo e Alessandra:
A Sueli conta que em 2014, depois de se formar e começar num emprego estável,
resolveu engravidar. Era um grande sonho ser mãe. Na época ela só morava junto,
não era casada, e ainda não tinha rendido o coração a Jesus.
Aparentemente estava correndo bem a gravidez com muitos enjoos e tudo mais.
Com 13 semanas foi fazer a ultrassom translucência nucal com esperança de já ver
o sexo do bebê, mas quando o médico começou a ultrassom já notou que algo não
estava bem, não tinha formato de um bebê normal, nem tinha os batimentos
cardíacos. Foi um choque e uma dor muito grande, precisou ser internada para
retirada do feto. A tristeza tomou conta dela por vários meses.
Em 2016 criou coragem e engravidou novamente, na época começaram a
frequentar a igreja Shalom e começavam a compreender o Evangelho de Jesus
Cristo. Com exatamente oito semanas começou a sentir fortes dores no ventre, o
desespero a princípio tomou conta, mas pediu a Deus que não deixasse perder seu
bebê, mas as pernas travaram e não conseguia andar, precisando ser carregada para
o hospital. Em meio a tanta dor e sofrimento sentiu Deus com ela naquele
momento, e entregou sua vida e do bebê a Ele, para que fosse feita a Sua vontade.
Depois de um ultrassom veio o diagnóstico que o bebê estava sendo gerado na
trompa que estava se rompendo e provocando hemorragia interna. Ela passou por
uma cirurgia com urgência e retirou a trompa direita. Novamente uma dor muito
grande por perder o bebê, mas diferente porque sentia que Deus estava ali com ela.
Em junho de 2017 ela e o Adair se casaram e foram batizados. E logo após o
batismo descobriu que já estava grávida quando se batizou. Dessa vez sem esperar e
programar, mas Deus já havia programado esse milagre. Ela estava convicta de que
suas orações haviam sido atendidas. A gravidez correu normalmente sem
problemas e em 09 de fevereiro de 2018 o Pedro nasceu, pesando 3.475 kg 48 cm,
um bebê lindo e saudável. Hoje seu “homenzinho” tem seis meses.
A Sueli declara que só tem a agradecer a Deus por esse milagre. Hoje ela sabe por
experiência que nos momentos mais difíceis Deus sempre está ao lado e nos
carrega no colo, assim como diz o Salmo 91.15: “Ele me pedirá ajuda e eu
responderei: quando estiver em dificuldade eu estarei ao seu lado”.
Na próxima semana teremos mais bênçãos para contar, aguarde...
Pastora Marinez Candido

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Marlene (esposa do Pr. Elias, da Missionária de P. Prudente): esclerose múltipla.
Fernanda Maciel: fez histerectomia. Recuperando-se em casa.
Ivanir: fez angioplastia. Colocou mais 4 “stents” e está em recuperação.
Letícia (recém nascida): fazendo tratamento em casa.
César Cachoeira: problema na coluna.
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.
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

Batismo
Nosso próximo batismo (na Shalom) será dia 02/09.
Se você passou pelos processos e quer se batizar,
procure um dos pastores.

07-08 | SET
Paulo Baruk
Juninho Afram
Pedro do Borel
Hygor Junker

GARANTA JÁ O SEU INGRESSO

Festa da Celebração
Nossa grande festa está chegando.
É hora de celebrarmos os feitos de Deus
em nossa igreja e em nossas vidas.
Será nos dias 20 e 21 de outubro.

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.

Agende-se e participe.

Reunião de Transferência
Dia 15 de setembro, às 14 horas.
Para quem concluiu Verdades Básicas
e entregou os formulários necessários.
Obs: Formulários disponíveis no hall de entrada.

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.

