
  

 

Boletim  

Informativo 
13 de novembro de 2016—ANO XXXI 

OS DIAS ESTÃO VOANDO 

 

“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos 
corações sábios” (Salmo 90:12) 

 
 Neste Salmo Moisés expressa o desejo de não desperdiçar 
seu tempo. Como servo fiel ele pede que Deus o ensine o que tem 
importância eterna: contar os seus dias.  
 Não podemos negar que nossos dias “estão voando”. Te-
mos o sentimento de que não há tempo suficiente para fazermos o 
que temos que fazer. De repente não percebermos que nos consi-
deramos mais felizes quanto mais privilégios temos. Projetamos 
conquistar um lugar nas melhores universidades, empresas, status, 
reconhecimento, saldos bancários, estabilidade, propriedades, en-
tre outros.  
 Adicione a isso, as cobranças das empresas, que por ser-
mos “bons”, nos passam desafios e assim, muitas vezes, passamos 
noites e finais de semana trabalhando. Essa lista poderia ser facil-
mente acrescentada! O sentimento cada vez mais compartilhado é: 
“os dias estão voando”. 
 Dias não contados são dias que pouco ou nada se fez que 
agradasse ao Criador. Dias que nada aprendemos que transformas-
se nosso caráter à semelhança de Cristo, dias em que nosso teste-
munho de Salvação ficou guardado para quando “tivermos tempo”. 
Dias em que a vontade de Deus não prevaleceu sobre a nossa, dias 
em que não deixamos um legado de amor para a próxima geração, 
dias que a busca da revelação da Sua Palavra e oração não foram  
prioridade.   

 
“O homem que quer aprender a sabedoria de Deus avalia tudo à 

luz da eternidade.” (Russell Shedd) 
 

“Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos 
corações sábios” (Salmo 90:12) 

 

No amor de Cristo, 
Roberto Waisman 

Aniversariante 

da Semana: 

 

Amado irmão(ã) que com-
pleta mais um ano de vida 
ao longo da próxima se-
mana, atualize seus da-
dos junto à Secretaria e 
permita-nos orar por você 
nessa data tão especial!  
  

Deus seja  
Louvado  
por sua 
vida!!! 

INTERCEDAMOS:  

● 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 

Local: Sede 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 g 

Local: Sede IGM 

Célula Infantil (4 à 11 anos): 

5ª feira-19h - Líder: Louiziania 

Local: Sede 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: Martin 

Z U M B A 
  PARA MULHERES 
       QUINTAS  -  FEIRAS  / 20H 

 

                       

       PARTICIPE!! 
 
    IGREJA GRAÇA MAIOR 



  

 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 

Versículo da Semana:  

"Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era 
vaidade e aflição de espírito." (Eclesiastes 1:14) 

  

 

 

 

 

 

 

DOMINGO:  

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 lateral Rua 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)        

 

“Do Senhor é a terra e tudo o que 
nela existe, o mundo e os que  
nele vivem.”   (Salmos 24:1)))  
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