
  

 

Boletim  

Informativo 
05 de fevereiro de 2017—ANO XXXII 

 O que dizer de um ser humano que é açoitado pelo que 
acredita e fala? 
 O apóstolo Paulo não foi somente açoitado por causa da 
sua fé, como ele mesmo diz em 2 Coríntios 11:24-27, “Cinco vezes, 
recebi dos judeus trinta e nove açoites. Três vezes fui espancado com 
varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei um 
dia e uma noite exposto à fúria do mar.  Muitas vezes, passei por 
perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, peri-
gos entre meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, peri-
gos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre fal-
sos irmãos.  Trabalhei arduamente; por diversas vezes, fiquei sem 
dormir, passei fome e sede, e, muitas vezes atravessei longos perío-
dos em jejum; suportei frio e nudez.” 
 O que o sustentava? 
 Circunstâncias semelhantes acontecem aos cristãos em 
mais de 50 países atualmente. O que sustenta estes cristãos perse-
guidos? A certeza de que sua fé é verdadeira! Paulo declara: “Mas já 
em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confi-
ássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos.” 2 Corín-
tios 1:9.   
“Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, 
contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério 
que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da 
graça de Deus.” Atos 20:24 
 “Deus está presente mesmo no vale da sombra da morte.” 
Que grande encorajamento o relato dos cristãos norte coreanos, 
que vivem nesse país, que há mais de dez anos lidera o ranking da 
perseguição. 
 Por vezes, mesmo em liberdade e sem perseguições, nos 
sentimos desanimados devido a várias situações, então deixamos de 
testemunhar,  servir ou participar na igreja, que é corpo de Cristo.  
 Lembremo-nos de Jesus que muito mais padeceu por mim e 
por você. Lembremo-nos de Suas promessas! Isto nos conduzirá a 
buscar o Espírito Santo para nos encher de ousadia, para testemu-
nhar o amor do Pai e a salvação em Cristo. 

 No amor de Cristo 
Pr. Roberto A. Waisman 

 

Aniversariantes 

da Semana: 

 

06/02-Wallysson 

Paolinelli 

10/02–Gleyce M. 

M. Moreira 

 

Deus seja louvado  
por sua vida!!! 

INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

SIM, EU CREIO! 

  

 

FAÇA PARTE DE  

UMA CÉLULA: 
 

Célula de Homens: 

3ª feira—20h 

Líderes: Maurício e Pr. Roberto 

Local: IGM 

Célula de Mulheres: 

5ª feira—20h (quinzenal) 

Líder: Amanda 

Célula de Mulheres: 

3ª feira—20h  - Líder: Beth Dias 

Célula de Mulheres:  

5ª feira—19h - Líder: Joana  

Local: IGM 

Célula Infantil (5 à 11 anos): 

5ª feira-19h - Líder: Louiziania 

Local: IGM 

Célula de Jovens Casais: 

6ª feira—20h (quinzenal) 

Líderes: Martin e Juliana 

Célula de Adolescentes 

(feminina/quinzenal):  

Sábado— 15h    Líder: Camila 

Célula de Adolescentes 

(masculina): 3ª feira—19h30 

Líder: Mamede 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 
Versículo da Semana:  

“Não temais, ó pequeno rebanho, porque 
a vosso Pai agradou dar-vos o Reino."  

Lucas 12:32  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/20/24+


  

 

 

 

 
 

PROJETO  
MULTIPLICANDO BÊNÇÃOS 

Às quintas--feiras:  
de 15h às 17h (Aula de Inglês) 

de 17h às 18h (Quinzenalmente: conversação, reforço e Escola Bíblica) 
Idade: A partir de 11 anos 

Investimento Mensal: R$ 50,00 (incluso material didático) 
Turma com 08 alunos  

 

INÍCIO DAS AULAS: FEVEREIRO 
*INSCRIÇÕES ABERTAS - VAGAS LIMITADAS*  

  

 

 

 

 

 

 

DOMINGO:  

 

 Culto: 19h  

 Escola Bíblica Dominical:  

       (Em reformulação) 

 

QUARTA-FEIRA:  

 Encontros de Oração:  20h 

 

TERÇA à SEXTA-FEIRA: 

 Centro de Treinamento Comunitário 

e Sede Administrativa:  13h às 19 h 

 

 

NOVO ENDEREÇO: 
Rua: Campos Sales, 134  

(entrada - R: Padre Matias, 21) 

Tels: (31) 3371-5879 / 2526-2271 

E-mail: secretaria@gracamaior.org 

Facebook: Graça Maior BH 

Site: www.gracamaior.org       

        (em construção)        

 
“Do Senhor é a terra e tudo o que ne-

la existe, o mundo e os que  
nele vivem.”   (Salmos 24:1)))  

BRADESCO 

Ag. 2522 

C/C 2429-5 

ITAÚ 

Ag. 3037 

C/C 11551-0 

LIVRARIA  

MOVE 
Visite-nos!! 

Z U M B A 
Para mulheres 

 
PA R T I C I P E !   

Quintas-feiras 
Às 20h 

Conheça e seja 

 parte desse  

delicioso  

Ministério ! 


