
  

 

 

 

 

 

 

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) 

BRADESCO 

Ag. 2522 

C/C 2429-5 

 

ITAÚ 

Ag. 3037 

C/C 11551-0 

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) 

BRADESCO 
Ag. 2522 

C/C 2429-5 

  

ITAÚ 
Ag. 3037 

C/C 11551-0 

 

Seja parte desse 

Delicioso  

Ministério! 

Z U M B A 
Para mulheres 

 
PA R T I C I P E !   
Quintas-feiras— 20h 

  

 

FAÇA PARTE DE  

UMA CÉLULA: 
 

Célula de Homens: 

3ª feira—20h 

Líderes: Maurício e Pr. Roberto 

Local: IGM 

Célula de Jovens Casais: 

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: Mamede 



  

 

MEDITE NA 
PALAVRA DE DEUS 
Versículo da Semana: 
 

 

Faz com que a mu-
lher estéril habite 

em casa, e seja ale-
gre mãe de filhos. 

Louvai ao Senhor."  
Salmos 113:9  

  

 

Boletim  

Informativo 
14 de maio de 2017—ANO XXXII 

 

Aniversariantes 

da Semana: 

 

15/05 – Cinthya C.  

Fonseca 

17/05 – Luiz H. C. 

Queiroz 

 

 

 

 

 

 
 

 

INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

ENTÃO, MÃE... MUITO OBRIGADO! 

 

Precisamos entender o que significa “honrar pai e 

mãe”. Este mandamento serve como ponte entre os manda-

mentos do relacionamento entre o homem e Deus, e do ho-

mem com o homem. Honrar é amar, dedicar-se à, reconhe-

cer a responsabilidade e autoridade a eles concedida por 

Deus; respeito, atenção e obediência. A ordem divina é para 

os adultos também, não se restringe à infância e adolescên-

cia.  

Existe uma promessa ligada a esse mandamento: 

“...a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu 

Deus te dá. ” (Êxodo 20:12) O apóstolo Paulo reafirma isto a 

Igreja de Éfeso: "...para que tudo te corra bem e tenhas lon-

ga vida sobre a terra". (Efésios 6:3) 

Os pais, naturais ou adotivos, são aqueles que rece-

beram nossas vidas como herança do Senhor. Que grande 

responsabilidade a deles!  

E quanto à mãe, neste tempo de “Dia das mães”? 

Temos a obrigação de perceber que quando arrumo a minha 

cama não estou ajudando-a, quando lavo os pratos, quando 

arrumo a casa, quando compro os mantimentos, quando aju-

do na cozinha ou levo o lixo para fora, quando dou satisfação 

de onde estou, quando a visito, quando cuido dela e muito 

mais relativo à vida familiar digo com firmeza: eu faço parte 

desta família! Quantas são às vezes como filhos que declara-

mos: isto é obrigação sua!  

 Então aproveite esse tempo de sensibilidade para se 

arrepender, confessar ao Senhor e pedir perdão a Deus e a 

seus pais. Então... elogie a sua mãe como você gostaria de 

ser elogiado e com a mesma intensidade. Então... se com-

porte como um verdadeiro filho, não como um hóspede que 

só vem comer, dormir, tomar banho. Sinta-se em casa. Na 

sua casa. Sinta-se parte da família! 

Então... Abrace-a, beije-a e honre-a! Esse é o primei-

ro mandamento com promessa: "...para que tudo te corra 

bem e tenhas longa vida sobre a terra"! 

No amor do nosso amado Salvador. 

Roberto A. Waisman 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/113/9+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ex/20/12
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ef/6/3

