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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RESTAURAÇÃO
Ezequiel 37.1-10
Um dos sentidos da palavra restauração é reaquisição de uma coisa perdida, ter de volta.
Nessa profecia tão poderosa do Vale dos Ossos Secos, Deus usa seu servo, o profeta
Ezequiel, para anunciar a restauração sobre seu povo e nos ensina como podemos ser
agentes de bênção para outras pessoas.
- A restauração começa a partir da análise da realidade! Começa com o enfrentamento
da situação. Aquilo que é negado não pode ser tratado e transformado! Ezequiel não dá
uma olhada superficial, mas Deus o conduz de um lado ao outro. Ele faz uma análise
detalhada. Deus nos chama a um comprometimento com a causa. A vinda de Jesus a
esse mundo foi o maior exemplo de alguém andando no meio do vale de ossos secos.
Deus se despiu da sua glória e habitou entre nós. Ele visitou o cemitério pessoalmente!
Ele se importou! Andar no vale de ossos secos é dizer: “Eu vejo”! “Eu me importo”! “Eu
me comprometo”!
- A restauração vem pelo caminho da fé! Muitas vezes estaremos em meio a
circunstâncias além de nosso potencial de modificação. Por isso, não se intimide com o
ambiente. Alimente a sua fé ao invés de justificar sua incredulidade. Não converta seu
coração ao que determina o ambiente, mas converta o ambiente ao que determina sua
fé. Quando Ezequiel constatou que a realidade era impossível de ser revertida, Deus
pergunta a ele: "esses ossos poderão tornar a viver?” A resposta óbvia seria “não”, mas
Ezequiel responde: "Ó Soberano Senhor, só tu o sabes". Ele entende que a despeito de
qualquer circunstância a última Palavra vem de Deus! Se você quer que algo novo
aconteça, pare de falar do que sempre foi e comece a crer pelo que será!
- A restauração se concretiza pelo poder da Palavra! O caos só é caos enquanto Deus
não está governando. Deus chama seus servos para quebrar o silêncio do vale de ossos
secos com uma palavra de poder e fé. É Deus que faz, mas Ele quer fazer através de nós!
Ezequiel obedece e descobre que obediência precede benção! Não se intimide com o
barulho. Enquanto Ezequiel profetizava começou um barulho, osso para todo lado se
batendo. É o poder de Deus organizando o caos! Às vezes tem rebuliço quando Deus
está concertando as coisas. Resista à desistência nos tempos de conflito. A quebra de
alguns paradigmas só acontece por meio da crise.
O vale de ossos secos se tornou num exército de Deus, porque quando Deus restaura, a
grandeza do mal se transforma na grandeza da glória de Deus! Romanos 5.20; 4.17.
Pra. Marinez Candido

MOTIVOS DE ORAÇÃO

EVENTOS E LEMBRETES

Bugra: passou por um procedimento cirúrgico por conta de um aneurisma.

DOMINGO DO QUILO

Marlene (esposa do Pr. Elias, da Missionária de P. Prudente): esclerose múltipla.
Letícia (recém nascida): fazendo tratamento em casa.

4º E ÚLTIMO MÓDULO
Se você tem mais de 12 anos de idade e

César Cachoeira: problema na coluna.

já concluiu Verdades Básicas, inscreva-se já! Início:

Elizabeth Ziwich: saúde em estado delicado.

17.10 às 20:00 (Qua)

21.10 às 09:00 (Dom)

Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde.

18.10 às 20:00 (Qui)

21.10 às 18:00 (Dom)

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.

Happy Day Kids
Estamos preparando um dia especial
para as crianças entre 5 e 11 anos.
Será no dia 06 de outubro, no acampamento Shalom

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

MÍDIAS
/imshalomoficial
/imshalom
/imshalomoficial

(saindo às 8h30min e retornando às 18 horas).
TEMA: EM BUSCA DO TESOURO!

(43) 98415-0196

Inscrições somente até o dia 04 de outubro.

Festa da Celebração

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

É hora de celebrarmos os feitos de Deus

Nossa grande festa está chegando.
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.

Verdades Básicas
DUAS NOVAS TURMAS EM BREVE:
Domingo, às 09 horas | Sábado, às 18h30min
Faça sua inscrição no hall de entrada
e convide também os seus amigos.

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.

