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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A ESPIRITUALIDADE DA VERGONHA
Na oração de confissão de Daniel há uma declaração que vem se tornando cada dia mais
rara entre nós: “A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós, o corar de vergonha” (Dn
9.7). Isto não acontece mais. Somos demasiadamente tolerantes para “corar de
vergonha”. Mesmo diante de fatos trágicos e deploráveis que vemos todos os dias, o
máximo que conseguimos é uma indignação passageira. Porém, é a possibilidade de
corar de vergonha que não me permite rir da corrupção, achar normal a promiscuidade,
conviver naturalmente com a maldade e a mentira, ou, ainda, achar graça da injustiça.
Vivemos numa cultura que se orgulha do pecado, glamourizando-o por meio dos meios
de comunicação, fazendo das tribunas públicas um palco de mentiras, organizando
marchas para celebrá-lo, rindo da corrupção, exaltando a esperteza. E ninguém fica
corado de vergonha.
Daniel contrasta, de um lado, a natureza justa de Deus e, de outro, a corrupção e a
injustiça do seu povo. Ele só é capaz de fazer isto porque sua ética e moral estão
ancoradas em verdades absolutas sobre as quais não pode haver tolerância. A conclusão
a que ele chega é que, diante da justiça divina e do quadro trágico de um povo que se
orgulha de sua maldade, o que sobra é o “corar de vergonha”.
Ele nos apresenta aqui a importância de uma vergonha saudável e essencial na
preservação da dignidade humana e espiritualidade cristã. A vergonha aqui é a virtude
que nos ajuda a reconhecer os nossos erros, limitações, faltas e pecados porque ainda
somos capazes de perceber que existe algo melhor, mais belo, mais sublime, mais nobre,
mais justo, mais santo e mais humano pelo qual vale a pena lutar. A vergonha nos
impõe um limite. É por isto que o caminho para o crescimento e amadurecimento passa
pela capacidade de ficar corado de vergonha diante de tudo aquilo que compromete a
justiça e a santidade. No caminho da santidade lidamos com o amor, verdade, bondade,
justiça, beleza, entrega, doação e cuidado. A falta de vergonha nos leva a negar este
caminho e optar pela mentira, manipulação, engano, falsidade, hipocrisia e violência.
“Corar de vergonha” é uma virtude que falta na experiência espiritual moderna, a
virtude de olhar para o pecado que habita em nós, a mentira e o engano que residem
nos porões da alma, a injustiça que se alimenta de egoísmo, a malícia que desperta os
desejos mais mesquinhos, e se entristecer. Precisamos reconhecer que foram os nossos
pecados que levaram o Santo Filho de Deus a sofrer a vergonha da cruz. Quando
olhamos para a cruz e contemplamos nela a beleza e a pureza do amor, só nos resta
“corar de vergonha”.
Ricardo Barbosa

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Zenita (esposa do Pr. Gildo): pela sua recuperação.
Taciane (esposa do Pr. Israel, da Missionária de Caxias): fazendo hemodiálise.

EVENTOS E LEMBRETES

Verdades Básicas

Marlene (esposa do Pr. Elias, da Missionária de P. Prudente): esclerose múltipla.

Um curso que responde as questões mais

Bugra: recuperando-se de cirurgia.

profundas do ser humano. Uma direção

Anne (neta da Fabiane Cachoeira): pela sua saúde.

de Deus para tempos difíceis!

Neuza Aparecida: recuperando-se de AVC.

NOVA TURMA DIA 02 DE JUNHO, ÀS 09h.

José Saletti: fazendo hemodiálise e exames.

Ainda é possível entrar na turma

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.

de sábado às 18h30min.
Inscrições no hall de entrada.

Conexão com Deus
O “Conexão com Deus” é um final de semana
especial em que você experimentará

Edgar Hill: pela sua saúde.

o poder transformador de Jesus.

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.

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

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

Dias 08 e 09 de junho.
Faça sua inscrição e convide seus amigos.

EVANGELISMO

Retiro de Jovens

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

Acontecerá no dia 20/06, início as 09h, no
Acampamento Shalom. O investimento é de
R$ 10,00 por pessoa. Faça a sua inscrição e
não deixe de convidar seus amigos.

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

