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
TODA PESSOA TRANSFORMADA E MOBILIZADA PARA CRISTO
B O L ET I M SEM A NA L
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LEMBRAR PARA VIVER
Lamentações 3.19-23

O Deus criador nos concedeu uma capacidade muito importante e poderosa: a memória. Ela é a
capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações disponíveis. Somos dotados por Deus por
essa capacidade que usamos o tempo todo.
Mas algo que muitas vezes não percebemos, é que esta capacidade influencia diretamente a qualidade
de nossa vida espiritual. A forma como usamos a nossa memória coopera ou atrapalha o propósito de
Deus em nossas vidas. Para pensarmos melhor nisso, veja o que o profeta Jeremias afirma no livro de
Lamentações 3.19-23: “Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu
pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também
do que pode dar-me esperança: Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as
suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã; grande é a tua fidelidade!”
O profeta afirma que tem em sua memória o conteúdo de sofrimento. Essas suas lembranças dos tempos
de aflição e dores fazem com que a sua alma desfaleça (versos 19 e 20). Com certeza você já
experimentou isso também. Ao se lembrar de quão dolorosas são as suas circunstâncias, seu ânimo se
vai, suas forças desvanecem e sua esperança é perdida. É por isso que é tão importante desenvolvermos a
capacidade de decidir como usamos a nossa memória. Nós podemos, pela graça de Deus, decidir em que
vamos usá-la.
É por isso que Jeremias toma uma decisão em seu coração: lembrar-se do que pode dar-lhe esperança
(verso 21). Jeremias entendeu que a forma como usava a sua memória influenciava diretamente a sua
atitude frente à vida.
O mesmo acontece comigo e com você. É por isso que precisamos lembrar para viver bem. Precisamos
trazer à memória o que nos dá esperança, o que nos traz perspectiva de vitória, o que amplia os nossos
horizontes e nos renova para seguirmos firmes rumo ao futuro. E não há nada melhor para realizar isso
em nós do que focarmos a nossa memória e nossos pensamentos em Deus e Suas promessas.
Muitas pessoas vivem em uma redoma de pensamentos negativos e destrutivos. Não controlam seus
pensamentos e acabam sabotando a si mesmas e o projeto de Deus para suas vidas. E você? O que você
está trazendo a memória? O que tem ocupado a sua mente? A minha oração é que você tome a mesma
decisão do profeta e que você viva a cada dia com sua esperança firmada em Deus e Suas promessas.
Somos a Igreja do Senhor Jesus. Somos a Comunidade da Esperança!
Pastor Carlos Alexandre de Oliveira

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!

Se você tem mais de 12 anos de idade e já concluiu
o curso de Verdades Básicas, matricule-se já!
Fique atento às datas e horários para o mês de março.

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.

