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. 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: 10:00

IGREJA MISSIO NÁRIA
SOMOS A COMUNIDADE DA ESPERANÇA
B O L ET I M SEM A NA L
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PERSPECTIVA PARA A VIDA
Ao olharmos a nossa volta nós encontramos pessoas que estão passando por grandes
batalhas na vida. Talvez você seja uma delas. Viver é padecer. Todos sofrem. Não há
exceções.
A pergunta que se faz aqui é a seguinte: “Já que todos nós sofremos, qual é a perspectiva
cristã para a vida? Ao compreender e viver a perspectiva cristã para a vida, nós podemos
ter vitória e propósito mesmo em meio ao sofrimento. Creio que o texto de Paulo aos
Coríntios (2 Cor. 4.5-11) traz lentes de compreensão que nos ajudam a ter a perspectiva
correta para a vida. Vejamos quais são essas lentes:
1) A Fragilidade humana. O Apóstolo Paulo afirma que somos vasos de barro. Estes
vasos eram encontrados com frequência em todos os lares do antigo oriente médio.
Eram baratos e quebravam-se com facilidade. Essa é a analogia de Paulo. Nós seres
humanos somos frágeis. Não somos deuses nem indestrutíveis. Somos pó. Somos
incapazes de viver a vida em nossa própria força.
2) O poder de Deus. Na antiguidade os tesouros eram guardados em vasos de barro.
Paulo afirma que a salvação de Deus em Cristo é o tesouro que nos habita em nossa
fragilidade. Assim, o próprio Deus habita em nós. A excelência do poder é somente
dEle. Diante da nossa fraqueza temos o poder de Deus. Temos um Deus em nós que é
maior do que qualquer luta e dificuldade que possamos enfrentar.
3) A realidade da vida. Paulo deixa claro que a realidade da vida envolve o
enfrentamento de batalhas. Muitas pessoas hoje não querem ou não estão preparadas
para enfrentarem a realidade da vida. Muitos vivem o escapismo. Fogem da realidade
buscando ausência de sofrimento, ou, uma vida somente de prazeres. Neste texto nós
temos quatro declarações paradoxais que ressaltam a capacidade de enfrentarmos a
vida como ela é.
4) O Propósito no sofrimento. Precisamos compreender que o sofrer faz a vida de
Cristo se manifestar em nós. Nos versos 10 e 11 Paulo afirma que somos diariamente
submetidos a forças que nos arrastam para a morte. Mas, por outro lado, somos
continuamente amparados, levados em triunfo, tornando-nos mais que vencedores pela
experiência da vida, fruto da ressurreição de Jesus que opera em nossa vida. Esse é o
grande propósito divino no sofrimento.
Como você o está enfrentando? Qual tem sido a sua perspectiva? Ela é bíblica? Se não,
ore agora para que o Senhor ilumine a sua mente e que o poder de Deus venha sobre
sua fragilidade neste momento e o capacite a viver a vida na perspectiva correta.
Pr. Carlos Alexandre de Oliveira

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Zenita (esposa do Pr. Gildo): pela sua recuperação.
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): pela sua 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: pela sua recuperação.
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.
Edgar Hill: pela sua saúde.

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

DOMINGO DO QUILO

Um curso que responde as questões mais
profundas do ser humano. Uma direção
de Deus para tempos difíceis!
NOVA TURMA SÁBADO, ÀS 18h30min.
Inscrições no hall de entrada.

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

Escola de Líderes
Nova Turma
Você que já concluiu o curso de Verdades
Básicas pode se inscrever para o módulo
Panorama do Antigo e Novo Testamento
Bíblicos. Início das aulas neste domingo.
Inscreva-se no hall de entrada!

Confraria dos GPs
Somente para homens.
Informações no balcão dos
GPs no hall de entrada.

Conexão com Deus
O “Conexão com Deus” é um final de semana
especial em que você experimentará
o poder transformador de Jesus.
Dias 08 e 09 de junho.
Faça sua inscrição e convide seus amigos.

A IGREJA PRECISA DE DOAÇÃO!
01 TV de LED para o maternal.
Em bom estado de uso.

MÍDIAS
/imshalomoficial
/imshalom
/imshalomoficial
(43) 98415-0196

EVANGELISMO
Adquira o livro
“Meu Deus, eu preciso”
e evangelize seus amigos
e parentes.

