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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UMA VIDA EXTRAORDINÁRIA E SOBRENATURAL
"Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas".
"Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água
e foi na direção de Jesus. Mateus 14.28-29
O pai se encontra dentro da água com seu filhinho em pé a beira da piscina. Por várias
vezes o pai pediu que o filho pulasse em seus braços dentro da água. Por mais que seu
filho revelasse desejo de pular na água e nos braços do seu pai, ele não tinha a confiança
para saltar. Depois de muita insistência e motivação por parte do pai, o menino
finalmente pulou. Após afundar na água, ser erguido pelo pai e secar a água do seu
rosto, o pequenino lhe disse: “de novo!”
Não é incrível como muitas pessoas se excluem de experiências boas e prazerosas por
falta de coragem para vencer seus preconceitos, medos ou as dores de tristezas
passadas? Eu vejo que há muitas pessoas que estão na beira da piscina profundamente
desejosas de viver experiências maravilhosas, contudo, resistem a pular nos braços de
Deus, nosso Pai celestial.
O Evangelho de Mateus registra uma experiência muito interessante e poderosa. O
apóstolo Pedro deixa o barco no qual estava com os demais discípulos para andar com
Jesus sobre as águas do mar da Galiléia. O quadro que Mateus nos dá aqui é instrutivo
quanto o que realmente significa ser um discípulo de Jesus. A lição aqui é que Jesus
procura pessoas para realizar coisas junto com Ele. Coisas que Deus nos dá poder para
realizar as quais jamais poderíamos realizar por nós mesmos.
Seguir Jesus é sempre uma escolha entre a segurança e o conforto do barco e o risco de
sair dele. Todos os dias nós temos que fazer essa escolha. Se quisermos andar sobre as
águas, nós precisamos sair do barco. Se quisermos ter experiências poderosas com Deus
precisamos confiar em seu chamado.
Com a graça que recebemos em Cristo é possível vencer o nosso apego à zona de
conforto, o medo do fracasso, e a dúvida a respeito do caráter de Deus ou a respeito de
nós mesmos. Lembre-se que ser cristão significa que nós não apenas cremos em Deus e
em Seu poder, mas que também cremos que Ele pode nos transformar em alguém
semelhante a Ele, que vive uma vida sobrenatural e extraordinária!
Você está na beira da piscina ou nos braços do Pai? Está dentro do barco ou andando
com Jesus sobre as águas?
Pr. Carlos Alexandre

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde em estado delicado.
Wanderli Gomes: colocou prótese no joelho. Em recuperação.
Taciane (esposa do Pr. Israel, da Missionária de Caxias): fará 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.

EVENTOS E LEMBRETES

Verdades Básicas
Há 30 anos sendo instrumento de Deus
para transformação de vidas!
ÚLTIMAS TURMAS DO ANO
Terça, às 20 horas

Letícia (bebê): fazendo tratamento em casa.

Sábado, às 18h30min

Elizabeth Ziwich: saúde em estado delicado.

Domingo, às 09 horas

Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde.

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

MÍDIAS
/imshalomoficial

Faça sua inscrição no hall de entrada

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.

e convide também os seus amigos.

Finados

CHAMADOS PARA

VENCER

Apocalipse 17.14

Programe-se e participe!

Conexão
O “Conexão com Deus” é um tempo especial, em um
que você não voltará a mesma pessoa.

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.

(43) 98415-0196

para abençoarmos nossa cidade.

lugar especial e com pessoas especiais. Temos certeza

GRUPO PEQUENO

/imshalomoficial

Está chegando o grande dia do nosso evangelismo de
finados. O dia em que nos reunimos como igreja

“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”

/imshalom

Dias 10 e 11 de novembro.
Inscreva-se e convide alguém que você ama.

Agenda de Dezembro
Prepare-se para o último mês do ano:
Dia 03 - Assembléia Ordinária
Dias 15 e 16 - Cantata de Natal

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.

