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Aniversariantes 

da Semana: 

 

 
 
 
 

INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

CEIA MEMORIAL 

“Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei: que o 

Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, ten-

do dado graças, partiu-o e disse: "Isto é o meu corpo, que é 

dado em favor de vocês; façam isto em memória de mim". Da 

mesma forma, depois da ceia ele tomou o cálice e disse: "Este 

cálice é a nova aliança no meu sangue; façam isto, sempre 

que o beberem, em memória de mim". Porque, sempre que 

comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam 

a morte do Senhor até que ele venha.” (I Cor 11:23-26) 

 A ceia é um memorial do impactante evento que trans-

forma a vida de todo aquele que crê em Jesus. Algumas pala-

vras e seus pormenores: 

 Pão: O pão simboliza o sustento e alimento espiritual, 

que assim como o alimento natural, desenvolve um organismo 

vivo. Jesus é o Pão da Vida! Uma vez partido, significa expia-

ção. 

 Cálice de vinho:  Simboliza sacrifício de sangue para 

remissão de pecados, antes realizado pela morte de animais e 

repetido periodicamente. O sacrifício de Cristo supera a todos, 

é suficiente e é único. (Hb 10.10) 

 Aliança: Um pacto bilateral, todos os benefícios da 

parte de Deus recebidos em Cristo. Os que creem recebem a 

vida eterna, são agora filhos do Deus Vivo e herdeiros. 

 Fazei isto: Repetir o partir do pão e beber do cálice em 

memória do sacrifício e morte expiatória de Cristo. 

 Memória de mim: Devemos nos lembrar da redenção 

que possuímos através de Cristo. Lembrar tudo que Jesus fez 

por nós e é para nós. 

 Cremos e dedicamos nossas vidas a Jesus Cristo, 

então devemos participar da Ceia com o coração entregue e 

grato ao nosso Senhor.  É na comunhão uns com os outros 

que se revela a nossa comunhão com Ele. (1Jo 4.7) 

 Participemos desse maravilhoso memorial com enten-

dimento, gratidão, amor a Deus e aos irmãos! 

No amor do Senhor. 

Roberto A. Waisman 

Você faz aniversário 
ao longo da próxima 

semana?  
Essa informação não 

consta em nossos 
registros.  

Atualize seus dados 
de membresia! 

  

 

FAÇA PARTE DE  

UMA CÉLULA: 
 

Célula de Homens: 

3ª feira—20h 

Líderes: Maurício e Pr. Roberto 

Local: IGM 

Célula de Jovens Casais 

com ou sem filhos e Jo-

vens Noivos: 5ª feira—20h 

(quinzenal) - Líder: Amanda 

Célula de Jovens Casais: 

6ª feira—20h (quinzenal) 

Líderes: Martin e Juliana 

Célula de Mulheres: 

3ª feira—20h  - Líder: Beth Dias 

Célula de Mulheres:  

5ª feira—19h - Líder: Joana  

Local: IGM 

Célula Infantil (6 à 11 anos): 

5ª feira-19h - Líder: Louiziania 

Local: IGM 

Célula de Adolescentes 

(feminina/quinzenal):  

Sábado— 15h    Líder: Camila 

Célula de Adolescentes 

(masculina): 4ª feira—19h30 

Líder: Gabriel Mamede 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 
Versículo da Semana: 
"Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, 
quando chegar aquela hora, vos lembreis de 
que já vo-lo tinha dito. E eu não vos disse 
isto desde o princípio, porque estava con-
vosco." (João 16:4) 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1co/11/23-26
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/16/4+


  

   

 

BRADESCO 

Ag. 2522 

C/C 2429-5 

 

ITAÚ 

Ag. 3037 

C/C 11551-0 

 
“Do Senhor é a terra e tudo o 
que nela 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 

 

 

 

 

 

DOMINGO:  

Culto: 19h  

QUARTA-FEIRA:  

Encontros de Oração:  20h 

TERÇA à SEXTA-FEIRA: 

Centro de Treinamento Comunitário e 

Sede Administrativa:  13h às 19 h 

 

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

E-mail: secretaria@gracamaior.org 

Facebook: Graça Maior BH 

Site: www.gracamaior.org       

        (em construção)        

 
ENDEREÇO: 

Rua: Campos Sales, 134  

(entrada - R: Padre Matias, 21) 

Bairro Calafate 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

REUNIÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

  

 Ficam os membros votantes da Graça Maior, convocados pelo presente, de 

acordo e para os fins previstos no Estatuto, para a Assembleia Geral Extraordinária, 

a ser realizada: 

 

LOCAL: Rua Campos Sales, 134, Bairro Calafate- Belo Horizonte 

DATA: 11 de Junho de 2017. 

1ª CONVOCAÇÃO: Início: 17:30 horas, com a presença, no mínimo, de 40% 

(quarenta por cento) dos membros votantes. 

2ª CONVOCAÇAO: Início: 18:00 horas, com a presença de qualquer número dos 

membros votantes, no gozo de seus direitos estatutários. 

  

 A ORDEM DO DIA é a seguinte:   

 - Apresentação dos relatórios financeiros 

 - Planejamento financeiro para 2017 

 

Belo Horizonte, 04 de Junho de 2017. 

 

Pr. Roberto Augusto Waisman 

Presidente 


