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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

IGREJA MISSIO NÁRIA
TODA PESSOA TRANSFORMADA E MOBILIZADA PARA CRISTO
B O L ET I M SEM A NA L
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HUMILDADE: UM SANTO REMÉDIO
No livro “Pequeno Tradado das Grandes Virtudes”, o filósofo André Comte-Sponville
diz que a humildade “é virtude lúcida, sempre insatisfeita consigo mesma… é a virtude
do homem que sabe não ser Deus”. O autor, contudo, nos alerta de que ela, também,
pode ser a máscara de um orgulho sutil. Isso ocorre quando o sujeito está convencido de
que é muito humilde. Esta seria a primeira evidência de sua completa ausência.
Longe de tratá-la apenas como uma virtude, Jesus a apresenta como uma atitude
corajosa, voluntária e proativa. Não se trata de um “coitadismo” espiritual ou emocional,
o qual nos submete a todo tipo de abusos, manipulações ou jogos de interesses por
parte das outras pessoas. Como disse C. S. Lewis, não se trata de “pensar menos de si
mesmo, mas menos em si mesmo!”. Assim, a humildade seria uma orientação interior
caracterizada pelo senso de autonomia emocional e liberdade do reflexo da competição
com os demais.
Ela está na base das lógicas invertidas do Reino de Deus, pois este exige que os grandes
sejam pequenos, que os líderes sejam servos e que aqueles que julgam ser alguma coisa,
entendam que não são nada. Não está lá para figurar como uma atitude bonita e
virtuosa. Antes, tem seu papel na solução de um dos maiores problemas da humanidade
– a rivalidade mútua.
Imitadores que somos uns dos outros, acabamos por desejar as mesmas coisas e lutamos
para obtê-las. Nada tem o poder de nos desviar deste destino a não ser a imitação do
humilde mestre, proporcionada pela capacitação do Espírito Santo. Jesus, o Senhor do
Universo, se apresenta com o humilhado à serviço do ser humano. Para Ele, é mais
importante servir ao outro, do que desejar aquilo que o outro tem ou deseja. Sendo
quem é, se faz humilde, em prol do bem maior. Assim devemos ser também.
É a humildade do quilate de Cristo que nos permite manter o controle emocional diante
das ofensas e ameaças. É ela que nos impede de querer ter a última palavra em uma
discussão. Ela nos liberta da necessidade constante de provar nosso valor para as
pessoas. Ela se permite ouvir uma crítica e aprender com ela. Ela diz “eu não sei”, “eu
errei” e “me perdoe”. Ela faz com que não tenhamos medo de não sermos tão bons, tão
inteligentes e tão bem sucedidos quanto as demais pessoas.
A maior virtude da humildade é nos permitir sermos nós mesmos.
Vanderlei Frari

MOTIVOS DE ORAÇÃO
Família em luto: família da Vera Fonzar, pelo falecimento de seu pai (Sr. Carlos).
Geraldo Bavia: recuperando-se de um problema de saúde.
Celso Cordeiro (irmão do Isnard): saúde em estado delicado.
Wanderli Gomes: colocou prótese no joelho. Em recuperação.
Taciane (esposa do Pr. Israel, da Missionária de Caxias): fará hemodiálise.
Pastora Dieicra (P. Prudente): diagnosticada com hepatite, tratando-se em casa.
Paulo (irmão do Pr. Vanderlei): aguarda cirurgia no esôfago.
Marlene (esposa do Pr. Elias, da Missionária de P. Prudente): esclerose múltipla.
Bugra: recuperando-se de cirurgia.
Letícia (bebê): fazendo tratamento em casa.
Elizabeth Ziwich: saúde em estado delicado.
Anne (neta da Fabiane Cachoeira): bebê em tratamento sério de saúde.

EVENTOS E LEMBRETES

Verdades Básicas
Há 30 anos sendo instrumento de Deus
para transformação de vidas!
DOMINGO, ÀS 9 HORAS
Faça sua inscrição no hall de entrada
e convide também os seus amigos.

Conexão

Neuza Aparecida: recuperando-se de AVC.
José Saletti: fazendo hemodiálise e exames.

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

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

lugar especial e com pessoas especiais. Temos certeza

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
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

que você não voltará a mesma pessoa.
Dias 10 e 11 de novembro.

EVANGELISMO

Inscreva-se e convide alguém que você ama.

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

Agenda de Dezembro
Prepare-se para o último mês do ano:
Dia 03 - Assembleia Ordinária
Dias 15 e 16 - Cantata de Natal

