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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: 10:00

IGREJA MISSIO NÁRIA
TODA PESSOA TRANSFORMADA E MOBILIZADA PARA CRISTO
B O L ET I M SEM A NA L
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AMEAÇAS À COMUNIDADE DA ESPERANÇA

Atos 5.1-11
Pelo poder do Espírito Santo os apóstolos deram continuidade à igreja de Cristo logo após Sua morte
e ressurreição. O texto de Atos capítulo cinco relata a história de Ananias e Safira. Eles sofreram
consequências terríveis por terem sido uma grande ameaça à Igreja. O comportamento deles
poderia corroer os alicerces que foram postos por um alto preço, pago por Jesus na cruz. Vamos
aprender com Ananias e Safira ao menos duas ameaças à Comunidade da Esperança:
FAZER ASSOCIAÇÕES PERIGOSAS! Quando Ananias chegou para Safira e propôs enganar a igreja
de Jesus, Safira perdeu uma grande oportunidade de ser uma influência de bem na vida de seu
marido. Ela escolheu fazer com ele uma associação perigosa.
Fazer associações perigosas é entrar em acordo com pessoas, ideias ou práticas que se chocam com
os princípios de Deus. Vemos em todo tempo pessoas associando-se a outras que não acrescentam
NADA de bom às suas vidas. Ou pior, acrescentam destruição! Reflita um pouco:
- Quais são os assuntos quando nos assentamos à mesa para uma refeição?
- Nas amizades, como tudo se desenvolve? Nós nos reunimos para avaliar outros? Julgar? Ou para
bendizer e abençoar?
- Depois que você começou esse namoro, ou essa amizade, você se percebe mais fervoroso com Deus,
mais ético, mais puro?
A Bíblia diz: Não vos enganeis: as más companhias corrompem os bons costumes (1 Coríntios
15.33). Cuidado com ajuntamentos que causam grandes dores dentro da Comunidade da Esperança!
VIVER DE APARÊNCIA! Desde Adão e Eva o ser humano tem essa mania de se esconder atrás de
alguma coisa. Ananias e Safira pegaram parte do dinheiro da venda do terreno para eles, o restante
levou para a igreja. Até aí perfeito, que mal há nisso. O problema é que levaram parte dizendo que
era tudo. Queriam viver de aparência, queriam que os outros pensassem que eles eram mais do
eram. Essa aparência/ou máscara pode ser religiosidade, boas obras, boa conduta compensatória,
representar diante das pessoas. Roberto Shinyashiki, psiquiatra e terapeuta, afirmou: “O mundo
precisa de pessoas mais simples e verdadeiras... O fato de tantos viverem de aparências tem feito as
pessoas se tornarem paranóicas, hipócritas e depressivas”. Gasta-se muita energia para viver de
aparência! Por baixo de cabelos bem penteados e rostos bem cuidados pode se esconder
sentimentos de inadequação, de inferioridade, pensamentos destrutivos, maldades. A Palavra de
Deus nos chama a viver na luz! (1 João 1.5b,7). Qualquer coisa negada não pode ser curada. Somente
o “eu” verdadeiro pode experimentar intimidade com Deus e com outros.
Que nossa vida seja verdadeira e entrelaçada com pessoas + de Deus!
Pastora Marinez Azevedo Candido

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde em estado delicado.
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: sofreu AVC e fez cirurgia nos olhos.
Pr. Jair (de São Paulo): fazendo quimioterapia.
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.
Antonella (filha da Sol e Carlinhos): nasceu prematura.

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!
Duas turmas dia 02 de fevereiro
16h para adolescentes
18h30min para todas as idades
Dia 03 de fevereiro
18h para todas as idades
Faça sua inscrição no hall de entrada
e convide também os seus amigos.

Acampamento de
Carnaval da JML
De 02/03 ao dia 05/03 os jovens (a partir de 15 anos)
estarão em um retiro no Acampamento Shalom.
Venha participar conosco e/ou convide outros jovens
para esse acampamento incrível e abençoador!

Summit de Liderança
O Global Leadership Summit será
realizado aqui em nossa igreja.
Ele é o maior evento de liderança do mundo!
Dias 22 e 23 de fevereiro/2019.
Agende-se, compartilhe e participe.
Inscrições abertas. Faça já a sua!

21 Dias de Jejum e Oração
Início dia 28 de Janeiro e término dia 17 de
Fevereiro. No dia 16/02 teremos uma grande vigília
no acampamento.

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.

