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Boletim  

Informativo 
16 de outubro de 2016—ANO XXX 

NÃO POSSO DEIXAR DE ORAR  

PELA UNIDADE DA IGREJA 

 Se Jesus orou, não consigo imaginar o quanto eu devo orar. Ele, 
Deus, eu, pecador regenerado por Ele.  
 Quando levanto o clamor pela unidade da igreja , peço a Deus em 
primeiro lugar que me examine, revele toda a barreira pessoal que tem me 
impedido de promover a unidade. É somente a minha vida que deve ser 
sondada. As outras vidas, membros do corpo de Cristo, é responsabilidade 
do Espírito Santo. Não me cabe julgar a maneira pela qual vivem a sua fé. 
Jesus mesmo declarou que sou hipócrita se assim o fizer. O Justo Juiz cuida-
rá de cada um! 
 Sou chamado a aprender a orar como Jesus. No capítulo 17 de 
João ele orou quatro vezes pela unidade:  “Pai santo, protege-os em teu 
nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos 
um.” (João 17:11). Devo pedir para que o Pai me proteja, para que eu seja 
um com minha igreja. 
 "Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da men-
sagem deles, para que todos seja um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. 
Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me envi-
aste.” (João 17:20-21). Devo pedir para que aqueles que ouvirem a mensa-
gem através de mim, creiam o quanto a unidade é importante, eu sou o  
exemplo para eles de dedicação a essa causa. 
 “Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim 
como nós somos um: eu neles e tu em mim.” (João 17:22-23). Devo orar 
para que em minha caminhada eu não perca que Jesus está em mim, as-
sim a unidade é possível! 
 “Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba 
que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste.” (João 
17:23). Devo orar pedindo para Deus nos levar à PLENA UNIDADE, pois 
assim o mundo saberá que o Pai me ama. 
  
 Jesus clamou pela unidade, quando se preparava para o sacrifício 
na Cruz por mim. Devo orar sabendo que toda minha conduta será para 
manter e promover a unidade da Igreja, mesmo que haja sacrifício do meu 
“eu”. Ele nos disse: “Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que 
pedirem em meu nome.” (João 16:23) 
 Sejamos um na busca pela unidade de nossa igreja!  

 
No amor de Cristo, 
Roberto Waisman 

Aniversariantes 

da Semana: 

 

17/10 - Nicolas Alves 

Santos 

18/10 - Felipe Aurélio F. 

Magalhães 

19/10 - Juliana Andréa 

de Souza Sardá 

20/10 - Lucas Kind do 

Nascimento 

22/10 - Nilson Duarte 

Costa 

 

LOUVADO  

SEJA DEUS 

POR SUA  

VIDA!!! 

INTERCEDAMOS:  

● Novo local da IGM; 

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 
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FAÇA PARTE DE  

UMA CÉLULA: 
 

Célula de Homens: 

3ª feira—20h 

Líderes: Maurício e  

Pr. Roberto (Sede IGM) 

Célula de Mulheres: 

5ª feira—20h (quinzenal) 

Líder: Amanda 

Célula de Mulheres: 

3ª feira—20h  

Líder: Beth Dias 

Célula de Mulheres com 

crianças: 5ª feira—19h 

Líder: Joana 

Célula de Jovens Casais: 

2ª feira—20h (quinzenal) 

Líderes: Martin e Juliana 

Célula de Adolescentes 

(fem/quinzenal): Sáb.— 15h    

Líder: Camila 

Célula de Adolescentes 

(masc): 3ª feira—19h30 

Líder: Martin 

Igreja em Células  
Relacionamentos em Cristo 

 A Paz do Senhor Jesus! 
 Caros irmãos, a célula tem sido para mim um 
desejo de ouvir meus irmãos, compartilhar as bên-
çãos, dar testemunhos, glorificar a Deus e aprender 
sempre o que Jesus fez e faz por nós. E ainda mais, 
todos os nossos encontros me trazem uma vontade 
de aumentar os meus estágios com Jeová, para sua 
glorificação! 
 Cada vez mais quero estar na célula como 
guerreiros com Cristo e no culto de louvor e adora-
ção.  

Amém! 
 Rogério Coelho 

Célula de Homens  
 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 

Versículo da Semana:  
“E disse o Senhor: "Eles são um só povo e falam uma só língua, 
e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o 
que planejam fazer."  

(Gênesis 11:6 ) 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/17/20,21
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/17/22,23
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/17/23
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/17/23
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/16/23
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gn/11/6+
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Esse tem sido um ano em que, como 
ministério, temos sido experimentados, 
provados, capacitados, ensinados, pre-
senteados e surpreendidos por nosso 
Deus. Sabemos que o Seu Santo Espíri-
to quer nos levar a uma mudança de 
atitude integral – Metanóia – preparan-
do-nos para as Grandes Coisas que es-
tão por vir! 
Através dos cultos quinzenais, encon-
tros “Sempre Juntos”, ações sociais, 
ações evangelísticas e grupo de dança e 
teatro, os Jovens têm sido integrados 
ao Ministério, fortalecido os laços de 
comunhão, bem como despertados pa-
ra o relacionamento com Cristo e o sen-
so de compromisso na implantação de 
seu Reino. 

Vem ser “Move” com a gente! 
Porque aqui é Só Alegria!  

 
No amor de Cristo, 

Amanda Neves 

move 2016 : MUDANÇA DE ATITUDE 
“Ordena e ensina essas coisas.  
Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-se padrão dos fiéis, 
na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza.”  

(I Timóteo 4:11-12 ) 
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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)        

 


