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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

TODA PESSOA TRANSFORMADA E MOBILIZADA PARA CRISTO
B O L ET I M SEM A NA L
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ENTRE E VIVA!
A Bíblia afirma que a vida com Cristo é abundante e sobrenatural. Esta nova vida nos
proporciona paz, segurança, alegria, senso de propósito, amizade com Deus e muito mais.
Somente que há pessoas que compreendem mal as bênçãos advindas da salvação em
Cristo. Muitos pensam que a fé em Cristo é o atalho para a realização de todos os seus
sonhos, a varinha mágica para que os seus desejos sejam alcançados. Há pessoas que veem
Jesus como o gênio da lâmpada que saciará seus apetites, instintos e paixões.
Isso tudo é muito distante do Evangelho que Jesus ensinou. Ele nunca prometeu realizar
nossos desejos e saciar nossos apetites. Na verdade, Cristo afirmou que para segui-lo é
necessário “negar a si mesmo” (Lucas 9.23). É preciso morrer para nós mesmos porque
somente assim podemos receber a Sua vida, a vida de Deus.
É por isso que considero muito importante lembrarmos a afirmação de Jesus em Mateus
7.13-14: “Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à
perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o
caminho que leva à vida! São poucos os que a encontram”.
Há apenas dois caminhos. Ou você está em um ou no outro. Sem exceção! O texto revela
que a porta de entrada à dimensão da vida que Cristo nos oferece é estreita. É preciso
renunciar o próprio EU para encontrar Deus. É necessário renunciar nossos instintos,
desejos, apetites e paixões. A porta estreita significa que nós não podemos passar sem
renunciar tudo para Deus. Entramos sem nada e sozinhos. Nesta porta passa apenas uma
pessoa por vez. O texto também revela que esta renúncia é a diferença clara entre a
maioria perdida e a minoria salva.
Jesus nunca fez propaganda enganosa sobre a salvação e o discipulado. Ele sempre
afirmou que o desfrute dessa nova vida, com suas dádivas e benefícios, demanda
autonegação, renúncia, arrependimento do pecado, consagração e perseverança. Você
quer fazer parte da maioria ou minoria? Você está no caminho da vida ou perdição?
Jesus é o Deus de amor e graça que estende a Sua mão perdoadora para cada um de nós.
Contudo, esta oferta de salvação cessará (veja Lucas 13.23-30). O caminho que cada pessoa
toma em vida será o mesmo após a sua morte, a vida ou a perdição. Jesus te chama hoje
para entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado e viver de verdade. Entre e viva!
Pr. Carlos Alexandre de Oliveira

MOTIVOS DE ORAÇÃO

EVENTOS E LEMBRETES

Elizabeth Ziwich: saúde em estado delicado.

Verdades Básicas

Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde.

Há 30 anos sendo instrumento de Deus

César Cachoeira: problema na coluna.

José Roberto (pai do Renato): em tratamento de câncer.
Solange (GP da Vanice e Valter Ney): em tratamento de câncer.
Paulo (irmão do Pr. Vanderlei): problema no esôfago. Não consegue alimentar-se.

para transformação de vidas!
VÁRIAS OPÇÕES DE DIAS E HORÁRIOS

Anne (neta da Fabiane Cachoeira): bebê em tratamento sério de saúde.
Neide (irmã da Alessandra): removeu um câncer do maxilar. Recuperando-se.

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

Faça sua inscrição no hall de entrada
e convide também os seus amigos.

Marco Antonio: fazendo exames.

DOMINGO DO QUILO

Conexão com Deus

MÍDIAS
/imshalomoficial
/imshalom

Neuza Aparecida: recuperando-se de AVC.

Vem aí um encontro para mudar sua vida!

José Saletti: fazendo hemodiálise e exames.

O “Conexão com Deus” é um tempo especial, em um

/imshalomoficial

lugar especial, com pessoas especiais.

(43) 98415-0196

Valentim e Deolinda (pais do Pr. Vanderlei): saúde.

Temos certeza de que você não voltará a mesma

Festa no Céu e na Igreja

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

Dia 10 de junho celebraremos mais

Faça sua inscrição e convide um amigo.

um batismo na Shalom. Se você já concluiu

Grupo Pequeno é comunhão!
Grupo Pequeno é edificação na fé!
Grupo Pequeno é poder na oração!
Grupo Pequeno é evangelismo!
Grupo Pequeno é alegria!
Se você ainda não participa,
fale com um dos pastores.
Há sempre um grupo perto da sua casa.

www.imshalom.org.br

pessoa. Dias 16 e 17 de junho.

o curso Verdades Básicas, fale com a Pra. Marinez.

Jejum e Oração
Nossos 21 dias de jejum e oração do segundo
semestre acontecerão no mês de julho.
Este é um tempo especial de consagração a Deus.
Programe-se e participe!

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.

