MISSIONÁRIOS PARCEIROS

IGREJA MISSIO NÁRIA
SHALOM VENEZA BANDEIRANTES

EDILSON E SOLANGE

EQUIPE PASTORAL
Pr. Carlos Alexandre

prcarlos@imshalom.org.br

Pr. Gildo Machado

prgildo@imshalom.org.br

Pr. Luciano Biqueri

prluciano@imshalom.org.br

NORTE DO QUÊNIA - ÁFRICA

edilsonange@ibest.com.br
angemia@yahoo.com.br
MAURO E MÁRCIA
PARANÁ - BRASIL

maurodesafios@hotmail.com

Pr. Bruno Almeida

prbruno@imshalom.org.br

Pr. Wilson Juarez

PAULO, FERNANDA E FILHAS

prwilson@imshalom.org.br

MOÇAMBIQUE - ÁFRICA

Pra. Marinez Candido

pfra@live.com
feralmeida@live.com

pramarinez@imshalom.org.br

STEPHEN JOSEPH E FAMÍLIA
GUNTAKAL - ÍNDIA

stevejo71@yahoo.co.in

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

RICARDO E TINA MATIOLI
QUÊNIA - ÁFRICA

matioli.africa@gmail.com
NIDIA MAFRA (BUGRA)
PROJETO SILOÉ - BRASIL

bugranidia@gmail.com
PEDIDOS DE ORAÇÃO
- Pelo sustento necessário.
- Livramento de todo tipo de mal.
- Unidade e cooperação entre as equipes.
- Pela transformação de pessoas evangelizadas.

www.imshalom.org.br
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FAZENDO-SE IGUAIS PARA FAZER A DIFERENÇA
Veja o grande exemplo dos Cristãos “guineenses” que se veem esperançosos com a
possibilidade de maior aproximação e amizade com os outros moradores.
Os anciãos da aldeia e os chefes de família reagiram positivamente ao novo poço de
água construído pela “Missão Portas Abertas”, embora parceiros locais já
abastecessem a pequena igreja na vila de Bélékpala, no extremo sul da Guiné (África
Ocidental), perto da fronteira da Libéria. Era a primeira vez que a pequena igreja de
Pierre poderia compartilhar recursos com os aldeões que até então se opunham
fortemente ao “espírito cristão”. É um final feliz para uma longa e difícil luta.
Quinze anos atrás, Simon Pierre, que agora tem seus setenta anos, decidiu seguir a
Jesus. Na pequena comunidade predominantemente animista de Bélékpala, ele não
era mais bem-vindo. Humilhado, insultado, odiado, marginalizado, e até ameaçado
de morte várias vezes, Pierre resistiu à perseguição. Algumas pessoas foram tocadas
por sua vida e mensagem e decidiram se juntar à sua fé.
Deus preservou a vida do cristão e seu pequeno grupo de cristãos se transformou
em uma pequena igreja. Os membros juntaram dinheiro e construíram um pequeno
templo. As mulheres cristãs eram humilhadas nos dois poços da aldeia quando iam
tirar água. Além disso, ninguém foi autorizado a vender arroz a nenhum dos
cristãos, mesmo quando eles estavam em grande necessidade. A morte de um
cristão foi uma razão para alguns aldeões celebrarem.
Durante uma visita em novembro do ano passado, a Missão Portas Abertas decidiu
ajudar essa pequena igreja trazendo algo que não só ajudaria os cristãos, mas
também seus companheiros de aldeia. Assim, construíram uma ponte de amizade:
um poço de água. Em 24 de Janeiro o poço foi oficialmente entregue à igreja. Pouco
antes, a “Portas Abertas” também distribuiu à comunidade 500kg de arroz.
Os líderes tradicionais locais e os chefes de família ficaram surpresos ao serem
convidados para as festividades de inauguração do poço. Naquele dia, para a
surpresa de todos, os líderes tradicionais prometeram parar seus rituais e outras
atividades espirituais contra os cristãos e respeitá-los, e deram-lhes uma pequena
área perto da igreja para eles cultivarem. Os aldeões também desfrutam do poço que
os parceiros de “Portas Abertas” ajudaram a construir para a igreja. Por ser muito
profundo, a qualidade da água é melhor que a dos outros dois poços da aldeia.
Qual área da sua vida o Espírito Santo mostra que precisa ser mudada, para você,
assim como Jesus, mostrar e viver as boas novas do Evangelho e fazer a diferença?
Junta de Missões

