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Aniversariantes 

da Semana: 

 

 

 

INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

PÁSCOA VERDADEIRA 
 
 A páscoa foi instituída pelo Senhor, um memorial 
para que o povo de Israel jamais se esquecesse de que fo-
ram escravos e o Todo Poderoso, os libertou com sua mão 
poderosa, trazendo juízo sobre aqueles que os oprimiam e 
escravizavam. 
 Foi nessa época de comemoração, deste memorial, 
que Jesus foi crucificado. Como declara João: “Eis o cordeiro 
de Deus que tira o pecado do mundo”. (João 1.29) Não mais 
a carne do animal sacrificado seria compartilhada em uma 
ceia com a família e outros amigos, mas agora o próprio Cris-
to deve ser compartilhado. O sangue do cordeiro foi aspergi-
do nas portas das casas para indicar que o povo de Israel ali 
estava; e o destruidor não tinha direito de entrar para matá-
los.  (Êxodo 12:13,23).  
 O sangue de Cristo, de forma única e suficiente, foi 
derramado por nossas vidas! O coração guarda o nosso te-
souro e deve conter esta marca, nossos olhos que são a can-
deia do corpo e nossa língua, membro que dá forma as pala-
vras, também devem conter a marca do sangue do Cordeiro 
de Deus! 
 A grande notícia é que assim como o povo de Israel 
não foi afetado pelo destruidor, aqueles que confiam e entre-
gam suas vidas a Jesus, também estão livres da escravidão 
do pecado e da morte eterna, como declara Paulo: "Onde 
está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu agui-
lhão? " (1 Coríntios 15:55) 
  
 Compartilhe a grande, maravilhosa e libertadora Ver-
dade: ”graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso 
Senhor Jesus Cristo.” (I Coríntios 15:57) 
 Cristo nosso Cordeiro pascal, foi machucado e morto 
pelos nossos pecados, o justo pelo pecador, como a maior 
prova de amor de Deus para com aqueles que creem nesta 
verdade.  Ao terceiro dia ressuscitou e nós também  ressusci-
taremos.  
 Enquanto o mundo celebra uma data, nós devemos 
celebrar o evento e tudo que Ele significa! 

 
No amor do Senhor 

Roberto A. Waisman 

18/04 – Louiziania 
Praes 
21/04 – Ilídio A. 
Roriz 
22/04 – Elaine C. 
Fonseca 

  

 

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: 
 

  

"Examine-se, pois, o homem a si 
mesmo, e assim coma deste pão e 

beba deste cálice."  

(1 Coríntios 11:28 ) 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/11/28+


  

   

 

 

 

 

 

 

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.”    

BRADESCO 
Ag. 2522 

C/C 2429-5 

ITAÚ 
Ag. 3037 

C/C 11551-0 


