ANOTAÇÕES DA MENSAGEM

IGREJA MISSIO NÁRIA
SHALOM | BANDEIRANTES | VENEZA

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

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

TODA PESSOA TRANSFORMADA E MOBILIZADA PARA CRISTO
B O L ET I M SEM A NA L
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SOBRE AS ÁGUAS
João 6:17-21
No evangelho de João encontramos o relato de Jesus andando sobre as águas. Esse é
um relato do cuidado de Jesus em relação a dois dilemas humanos: O
“imediatismo” e o “medo”! Destaco duas lições preciosas desse milagre de Jesus:
1. Jesus vai agir no momento Dele! (v.17) No meio da travessia do lago os discípulos
se viram numa situação de grande perigo por causa dos ventos fortes. Jesus
combinou que ia encontra-los, mas ainda não estava com eles. O desejo deles era
que Jesus estivesse lá logo que soprou o primeiro vento. Jesus esperou até que os
discípulos se vissem completamente perdidos, desesperados, atemorizados com a
morte. Então Ele se manifestou mostrando seu poder, cuidado e amor. Sua espera
foi para que ficasse claro o quanto os discípulos dependiam dEle! Com frequência
queremos que Deus nos atenda aqui agora e sofremos com sua aparente demora.
Mas Jesus sabe a melhor hora para intervir em nosso favor. Ele sabe que o
sofrimento e a expectativa nos ajudam entender melhor o que é oração e
dependência dEle. Isso significa que Ele tem um propósito relacionado ao nosso
crescimento, com o amadurecimento na fé. Portanto, confie! No tempo certo Ele
virá andando sobre as águas e vai resolver tudo!
2. Jesus tem poder sobre as leis naturais! (vs. 20-21) Os discípulos ficaram com
muito medo, pois imaginaram que era um fantasma. A imaginação faz com que
nossos problemas fiquem ainda piores, às vezes é o que imaginamos que nos faz
sofrer. Mas o propósito de Jesus não era causar medo. O propósito era afirmar que
Ele é Deus, o Deus do monte Sinai que apareceu a Moisés na sarça ardente, o Deus
da aliança de Abraão, Isaque e Jacó. E a razão pela qual os discípulos não deveriam
ter medo estava baseada em quem era Jesus. Não apenas no seu agir milagroso, até
porque antes de todo “fazer” está o seu “Ser”, que é a fonte de todas as suas ações.
Todo discípulo de Jesus deve descansar na afirmação “Sou Eu, não tenha medo”
que inclui tudo que é necessário. Aquele que foi até eles sobre as ondas é o mesmo
Jesus que vem até nós hoje, cheio de amor e fidelidade. Jesus tem poder para
dissipar todo o medo!
Esse Jesus que anda por sobre as águas, é o Messias, o Deus todo Poderoso. Aquele
que cuida de você!
Pastor Luciano Biqueri

MOTIVOS DE ORAÇÃO
César Cachoeira: problema na coluna.
Elizabeth Ziwich: saúde em estado delicado.
Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde.
José Roberto (pai do Renato): câncer em estado avançado.
Solange (GP da Vanice e Valter Ney): em tratamento de câncer.
Paulo (irmão do Pr. Vanderlei): problema no esôfago. Não consegue alimentar-se.

EVENTOS E LEMBRETES

Multiplicação de Grupo
É uma alegria vivenciarmos hoje mais uma
multiplicação de Grupo Pequeno em nossa igreja.
É o Reino de Deus em ação. Glórias a Ele sempre!

Anne (neta da Fabiane Cachoeira): bebê em tratamento sério de saúde.

Verdades Básicas

Neide (irmã da Alessandra): removeu um câncer do maxilar. Recuperando-se.

Há 30 anos sendo instrumento de Deus

Marco Antonio: fazendo exames.

Neuza Aparecida: recuperando-se de AVC.
José Saletti: fazendo hemodiálise e exames.
Valentim e Deolinda (pais do Pr. Vanderlei): saúde.
Maria Goreti, Nathalie Freitas, Valdivino, Mario, Oscar, Paulo Cézar, Debora,
Olinda, Tereza, Carmem: todos em tratamento de radioterapia e quimioterapia.

para transformação de vidas!

MÍDIAS
/imshalomoficial
/imshalom

e convide também os seus amigos.

/imshalomoficial

ATENÇÃO PARA A NOVA TURMA

(43) 98415-0196

03 de junho (dom), às 09:00

Conexão com Deus
Informamos que transferimos o Conexão deste fim

CHAMADOS PARA

VENCER

Apocalipse 17.14

O “Conexão com Deus” é um tempo especial, em um

de semana para os dias 16 e 17 de junho.
lugar especial, com pessoas especiais. Temos certeza

Se você ainda não participa,
fale com um dos pastores.
Há sempre um grupo perto da sua casa.

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

Faça sua inscrição no hall de entrada

“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”

Grupo Pequeno é comunhão!
Grupo Pequeno é edificação na fé!
Grupo Pequeno é poder na oração!
Grupo Pequeno é evangelismo!
Grupo Pequeno é alegria!

DOMINGO DO QUILO

de que você não voltará a mesma pessoa.
Faça sua inscrição e convide um amigo.

Festa no Céu e na Igreja
Dia 10 de junho celebraremos mais
um batismo na Shalom. Se você já concluiu
o curso Verdades Básicas, fale com a Pra. Marinez.

www.imshalom.org.br

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.

