
 

 

Boletim  

Informativo 
09 de outubro de 2016—ANO XXX 

JESUS E A UNIDADE 
“E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua pala-

vra hão de crer em mim; Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em 

mim, e eu em ti; que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia 

que tu me enviaste.”       (João 17:20-21) 

 

 Qual será a nossa reação se ao encontrarmos uma pessoa, 

ela esteja falando mal de nós? E qual será a reação se ela estiver fa-

lando bem de nós? 

 A cena desta passagem bíblia é muito mais profunda. Esta-

mos em um momento de intimidade do Filho de Deus e o Pai. Jesus 

está intercedendo para que sejamos um como Ele e o Pai são um.  

 Jesus diz “eu rogo”. Ele está pedindo por favor. Pedindo 

com insistência e empenho, suplicando. (Dicionário Aurélio). 

 Jesus exemplifica o modelo de unidade que pede ao Pai: 

“Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti...” 

 Jesus diz o “porquê” desse modelo de unidade: “para que o 

mundo creia que tu me enviaste...” 

 A UNIDADE É POSSÍVEL! Para isto deve haver entre cada 

cristão o “cimento” do amor, o mesmo amor com que o Pai nos ama. 

(v.23). Esse amor perdoa, suporta, anima, encoraja e roga pelo outro. 

Esse amor supera as diferenças de entendimento. A Unidade tem 

como centro o nome daquele que é o único digno e autor dessa uni-

ão, em um mundo em que cada um busca seus próprios interesses, 

JESUS. 

 Nosso caráter, andar e intimidade com o Pai, devem ser o 

mesmo de Cristo. Se Jesus rogou, é porque sabia o quanto isso seria 

uma área atacada pelo inimigo da Igreja e pelo coração enganoso do 

homem.  Esforcemo-nos e estejamos rogando pela unidade de nossa 

igreja e pela unidade das igrejas espalhadas na face da terra. 

 

No amor de Cristo, 
Roberto Waisman 

Aniversariante  

da Semana: 
 
 
 

14/10 - Cândida 

Bicalho Marques 

 

LOUVADO SEJA 

DEUS 

POR SUA 

VIDA!!! 

INTERCEDAMOS:  

● Novo local da IGM; 

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

  

  

FAÇA PARTE DE  

UMA CÉLULA: 
 

Célula de Homens: 

3ª feira—20h 

Líderes: Maurício e  

Pr. Roberto (Sede IGM) 

Célula de Mulheres: 

5ª feira—20h (quinzenal) 

Líder: Amanda 

Célula de Mulheres: 

3ª feira—20h  

Líder: Beth Dias 

Célula de Mulheres com 

crianças: 5ª feira—19h 

Líder: Joana 

Célula de Jovens Casais: 

2ª feira—20h (quinzenal) 

Líderes: Martin e Juliana 

Célula de Adolescentes 

(fem/quinzenal): Sáb.— 15h    

Líder: Camila 

Célula de Adolescentes 

(masc): 3ª feira—19h30 

Líder: Martin 

Igreja em Células  
Relacionamentos em Cristo 

 Em mais de 4 anos de existência da Célula WoW 
tivemos grandes bênçãos! Temos vivido cada dia mais 
como unidade, nos aproximando uns dos outros e, princi-
palmente, de Deus. A célula é um momento de aprendiza-
do para todos, e em comunhão é muito melhor!! 

Vlw WoW 
Gabriel Mamede 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 

Versículo da Semana:  
“Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem; 
mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. 

1 Coríntios 1:18 ) 

A experiência tem sido muito boa, muito edificante e 

estou aprendendo muito sobre a Palavra! 

Bruno Dennis 

Novo integrante Célula Wow 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/17/20,21
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/1/18+


 

   

  

 

 

 

 

 

TREINAMENTO  
PARA MINISTRAÇÃO DE  

CRIANÇAS 

 Domingos: 02-16 e 30 de Outubro; 

 13 e 27 de Novembro e 14 de Dezembro. 

 Horário: De 17h30 às 19h  

 Local: Igreja Graça Maior 

 Ministradora: Pra. Elizângela Silva Santos 

 COM CERTIFICAÇÃO. 

DOMINGO:  

Escola Bíbica 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 lateral R: Padre Matias, 21) 

Bairro Calafate 

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

E-mail: secretaria@gracamaior.org 

Facebook: Graça Maior BH 

Site: www.gracamaior.org       

        (em construção)        

QUERIDOS IRMÃOS  

ESTAMOS RECOLHENDO 

ALIMENTOS NÃO PERECÍ-

VEIS, ÍTENS DE HIGIENE 

PESSOAL E TAMBÉM 

OFERTAS PARA AJUDAR 

ALGUMAS FAMÍLIAS.  

 

As contribuições podem 

ser entregues no culto de 

domingo, às quartas-feiras 

à noite no Encontro de 

Oração ou em qualquer 

dia da semana no período da tarde. 

 

“Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede, e 

destes-me de beber...” (Mateus 25:35) 

LIVRARIA  

MOVE 
VISITE-NOS ! 


