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ADUBAR É PRECISO 

 

“...também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a 

tribulação produz perseverança; a perseverança, um caráter aprova-

do; e o caráter aprovado, esperança.”  (Romanos 5.3-4) 

 

Para se plantar, é necessário arar a terra, revolvê-la, para 

que fique aerada. Além disso, é importante também adubá-la, para 

que a semente encontre os nutrientes dos quais precisa para germi-

nar e se desenvolver.  

Ora, o adubo é feito de lixo orgânico, num processo chama-

do compostagem, no qual o lixo fica armazenado, decompondo-se 

e, apesar do cheiro ruim e da aparência nada agradável, torna-se 

um “prato cheio” de nutrientes para a planta.  

Há adubos que também são feitos de estrume, mistura 

composta de dejeto de animais e da palha fermentada que serviu de 

cama nos estábulos, de detritos de ramos, plantas etc., putrefatos. 

Pode parecer um mistério que coisas tão repugnantes se-

jam essenciais para um jardim florido, para um pomar frutífero ou 

para uma horta farta, porém, quem as utiliza diligentemente, apro-

veitando-se dos seus benefícios, colhe frutos maravilhosos. 

Comparemos, pois, as tribulações e provações pelas quais 

passamos ao adubo, ao estrume, à compostagem. Muitas delas são 

desagradáveis, sem sentido. Não entendemos porque temos que as 

enfrentar, porque passamos por determinadas situações, mesmo 

estando na presença de Deus e fazendo a Sua vontade. 

Acontece que, assim como o adubo produz nutrientes para 

as sementes e as plantas, as tribulações e provações produzem em 

nós perseverança, e a perseverança desenvolve em nós um caráter 

aprovado por Deus, e esse caráter nos reveste de esperança e re-

nova a nossa vontade de permanecermos na presença do Senhor, 

de servi-Lo, frutificando na vida de outras pessoas. 

Então, quando passarmos por tribulações e provações, 

lembremo-nos de que as nossas sementes estão sendo adubadas 

para gerarem frutos a cem por um, e o Reino de Deus se manifesta 

em nossas vidas e nas vidas daqueles com os quais convivemos e 

em cujos corações devemos lançar as sementes da Boa Nova! 

Em Cristo, 

Lucas Kind 

Aniversariantes 

da Semana: 

18/01 – Margareth Braga 
M. Dias 
18/01 – Ícaro Barroso G. 
Santos 
20/01 – Athos Eduardo 
Rocha Tavares 
21/01 – Ana Paula M. M. 
Moreira 

 

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 (5 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 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 

Versículo da Semana:  
“Tomou da semente da terra, e a lançou num solo frutí-
fero; tomando-a, colocou-a junto às muitas águas, plan-

tando-a como salgueiro." (Ezequiel 17:5) 

NÃO DEIXE DE PARTICIPAR 
*Retorno em Janeiro* 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ez/17/5+


  

 

 

Importante: 
A programação  

de Janeiro será  

informada durante  

os cultos! 
 

Z U M B A 
 PARA MULHERES 

 
QUINTAS-FEIRAS  / 20H 

   
PARTICIPE! 

 

 

 
 

PROJETO  
MULTIPLICANDO BÊNÇÃOS 

Às segundas-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 EM FEVEREIRO  
*INSCRIÇÕES ABERTAS - VAGAS LIMITADAS*  

  

 

 

 

 

 

 

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 

QUERIDOS IRMÃOS  
 

ESTAMOS RECOLHENDO ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, ÍTENS 

DE HIGIENE PESSOAL E TAMBÉM OFERTAS PARA AJUDAR AL-

GUMAS FAMÍLIAS.  

 

As contribuições podem ser entregues no culto de domingo, às quar-

tas-feiras à noite no Encontro de Oração ou em qualquer dia da sema-

na no período da tarde. 

 

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

beber...” (Mateus 25:35) 

LIVRARIA  

MOVE 
Retornaremos 

em 05/02 VOLTAREMOS A NOS ENCONTRAR  

EM 04/02 


