
  

 

Boletim  

Informativo 
11 de junho de 2017—ANO XXXII 

 

Aniversariantes 

da Semana: 

 

 
 
 

INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

“POR QUE? PORQUE!” 
 
Por que é tão difícil obedecer? 
Por que experimentamos coisas que o Senhor detesta? 
Por que fazemos coisas que não deveríamos fazer? 
Por que nossos pensamentos são contrários aos de Deus? 
Por que é tão difícil perdoar como somos perdoados por Deus? 
Por que é tão difícil não julgar os outros? 
Por que é tão difícil se submeter? 
Por que é tão difícil renunciar? 
Por que é tão difícil ter a nossa vontade não atendida? 
Por que é tão difícil ver os nossos pecados? 
Por que é tão difícil assumir nossos erros? 
Por que é tão difícil não colocar a culpa nos outros? 
Por que é tão difícil não murmurarmos contra outros? 
Por que é tão difícil  não reclamarmos tanto  contra a igreja do 
Senhor e aqueles que a servem? 
Por que é tão difícil ser agente e exemplo de mudança em casa? 
Por que é tão difícil testemunhar o amor de Cristo?  
Por que é tão difícil? A lista pode ser muito maior! 
Algumas respostas verdadeiras... 
Porque não entendemos quem é Deus! 
Porque não tememos a Deus!  
Porque não entendemos o sacrifico de Cristo como suficiente! 
Porque não  permitimos que o Espírito Santo dirija nossas vidas! 
Porque não obedecemos a sua Palavra! 
Porque não estamos crucificados com Cristo! 
Porque não carregamos a nossa cruz! 
Porque não desejamos fazer a vontade do Pai! 
Porque não entendemos que somos membros do Corpo de Cristo e 
temos uma função a desempenhar! 
Porque não temos compromisso com a Verdade! 
Porque não entendemos a eternidade! 
A lista das respostas também é maior! Mas uma resposta bastaria: 
Porque não amamos a Deus! 
Vida cristã é vida prática, não é fácil ser como Cristo, não é fácil 
ser cristão!  Não é fácil amar verdadeiramente! 
 

No amor do Senhor Jesus 
Roberto A. Waisman 

13/06 – Roberto 

Augusto Waisman 

17/06 – Luana C. 

Queiroz 

18/06 – Nathália 

C. F. de Oliveira 

  

 

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: 

“Pensem nisso, pois; Quem sabe que 

deve fazer o bem e não o faz, comete 

pecado.” (Tiago 4:17) 



  

   

 

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 

 

 

 


