
  

 

Boletim  

Informativo 
12 de fevereiro de 2017—ANO XXXII 

 

Aniversariantes 

da Semana: 

 

18/02 – Sueli F. dos 
Santos 
 
18/02 - Sabrina Kelly 
D. Fonseca 

 

Deus seja louvado  
por sua vida!!! 

INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

 Os filhos de Coré escreveram este Salmo. Coré e mais de 
duzentos homens foram engolidos pela terra, por desobediência a 
Deus. O Senhor, porém, preservou seus filhos. (Números 26:10-11). 
Uma nova geração, uma nova história e uma nova oportunidade de 
servir ao Senhor. Este é mais um exemplo do amor e misericórdia do 
Criador. 
  
 O salmista tem uma necessidade profunda: “A minha alma 
está desejosa, e desfalece pelos átrios do Senhor; o meu coração e a 
minha carne clamam pelo Deus vivo.” (Salmos 84:2) 
 Ele traz à memória: “Como são felizes os que habitam em 
tua casa; louvam-te sem cessar! Como são felizes os que em ti encon-
tram sua força, e os que são peregrinos de coração! O Senhor Deus é 
sol e escudo; o Senhor concede favor e honra; não recusa nenhum 
bem aos que vivem com integridade.” (Salmos 84: 4,5 e11) 
 Ele tem esperança: Ao passarem pelo vale de Lágrimas, 
fazem dele um lugar de fontes; as chuvas de outono também o en-
chem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até 
que cada um se apresente a Deus em Sião. (Salmos 84:6-7) 
 Ele tem fé: “Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos Exér-
citos; escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo; 
trata com bondade o teu ungido.” (Salmos 84:8-9). “Ó Senhor dos 
Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia!.” (Salmos 84:12) 
 Ele conhece em quem deposita sua fé: “Senhor, Senhor dos 
exércitos, meu Rei e meu Deus, Deus de Jacó, Deus escudo nosso, 
Deus vivo, Senhor Deus é sol e escudo.” (Salmos 84: 8 e 11) 
  
 Quando passarmos pelo vale de lágrimas, por períodos de 
grandes dificuldades e sofrimentos em nossas vidas, podemos ter a 
certeza que será tempo de abundância das bênçãos e proteção do 
Senhor.  
 Vamos! Prossigamos no caminho, pois Ele nos concede for-
ça sobrenatural para chegarmos ao alvo que é Cristo! 

 
No amor do Senhor 

Pr. Roberto A.Waisman 

VALE DE LÁGRIMAS  

REFLEXÃO  SALMO 84 

  

 

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 (6 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:  

“O Senhor está perto dos que têm o cora-
ção quebrantado e salva os de espírito 

abatido."  Salmos 34:18  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/84/2
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/84/11
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/84/6,7
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/84/8,9
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/84/12


  

 

 

 

 
 

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*  

 

 

 

 

QUERIDOS IRMÃOS  
 

ESTAMOS RECOLHENDO ALI-

MENTOS NÃO PERECÍVEIS, 

ÍTENS DE HIGIENE PESSOAL E 

OFERTAS PARA AJUDAR ALGU-

MAS FAMÍLIAS.  

 

 

As contribuições podem ser entre-

gues no culto de domingo, às quar-

tas-feiras à noite no Encontro de 

Oração ou em qualquer dia da se-

mana no período da tarde. 

 
 

 

“Porque tive fome e destes-me de 

comer, tive sede, e destes-me de 

beber...” (Mateus 25:35) 

  

 

 

 

 

 

 

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 ! 


