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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SOMOS A COMUNIDADE DA ESPERANÇA
O tema deste ano, apesar de simples e objetivo, possui implicações muito práticas e
profundas para a vida cristã. Gostaria de pensar em três delas, a partir dos termos
“somos”, “comunidade” e “esperança”.
O primeiro deles – “somos” – fala da importância da essência. Na sociedade da imagem e
das aparências, possuir uma identidade genuinamente cristã é fundamental, pois é a
individualidade transformada que dá consistência à comunidade da fé. Uma parede só
pode ser chamada parede se seus tijolos forem sólidos. Por isso, é preciso coragem para
sermos diferentes dos demais e deixarmos Deus liberar todo seu potencial
transformador em nossas vidas.
O segundo deles – “comunidade” – fala das relações que precisamos construir para
fortalecermos nossa identidade cristã individual. Uma pilha de tijolos não é uma
parede. Para ser parede, é preciso que haja argamassa catalisando os tijolos. Na vida
cristã, esta argamassa é composta de vínculos emocionais, senso de pertença e objetivos
em comum. Na ausência destas, o ajuntamento de pessoas não passa de uma sociedade
qualquer. Para ser comunidade, é preciso que suas partes se empenhem em promover
comunhão, solidariedade e um senso de missão. Se estivermos unidos, atentos às
necessidades uns dos outros e focados em cumprir a missão de Jesus, nada nos abalará.
O terceiro elemento – “esperança” – fala do nosso papel diante do mundo. No sentido
bíblico, esperança é o desejo de antecipação de uma bem-aventurança futura.
Justamente por ser um desejo de antecipação, a esperança implica ação no tempo
presente. Ela é diferente de simplesmente esperar. Se temos esperança em um futuro
melhor, ela deve funcionar como uma mola propulsora, levando-nos a agir diante das
necessidades prementes. O mundo está desesperançado e aflito, mas nós podemos levar
esperança agora. Não é preciso esperar melhorar. Basta que façamos parte da melhora
no tempo presente, seja insistindo na caminhada, seja lutando contra as injustiças, seja
estando ao lado de quem sofre. Sobretudo, temos uma mensagem de esperança em
Cristo e ela deve ser a nossa motivação diária para levar esperança aos demais.
Vanderlei Frari

MOTIVOS DE ORAÇÃO

EVENTOS E LEMBRETES

Isnard e família: pelo consolo de Deus.
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: gratidão pelo milagre de sua recuperação.
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.
Marcos (esposo da Cris): recuperação de cirurgia.
Gisele Rubio: fortalecimento da sua saúde.
Edgar Hill: pela sua saúde.

Verdades Básicas

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.

Há 30 anos sendo instrumento de Deus
para transformação de vidas!
Início no sábado dia 09 de Março às 18h30min.
Faça sua inscrição no hall de entrada
e convide também os seus amigos.

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

MÍDIAS

Conexão com Deus

/imshalomoficial

O “Conexão com Deus” é um final de semana

/imshalom

especial em que você experimentará
o poder transformador de Deus.
Dias 13 e 14 de abril.
Participe e faça a sua inscrição.

/imshalomoficial
(43) 98415-0196

EVANGELISMO

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.

Entre Amigos
No dia 17 de Março, em todos os cultos, iremos receber
os nossos amigos para celebrações especiais.
Orem, convidem seus amigos e vamos celebrar
juntos a vida, a salvação e a esperança!

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

