
  

 
RIBEIRÃO DAS NEVES 

 

 

 

 

 

 

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)))  

BRADESCO 

Ag. 2522 

C/C 2429-5 

ITAÚ 

Ag. 3037 

C/C 11551-0 

Menu 

Sanduiche Natural  

(frango e vegetariano) 

R$ 3,50 

Palha Italiana  R$ 2,00 

Suco  R$ 1,00 

Refrigerante  R$ 0,50 

Paçoca  R$ 0.50 

LIVRARIA  

MOVE 
VISITE-NOS ! 

As chuvas dos últimos dias deixaram 

muitas pessoas desabrigadas em  

Ribeirão das Neves.  

Nossa igreja está em campanha para 

arrecadas doações para as vítimas.  

Estamos recolhendo: 

 Água potável; 

 Alimentos não perecíveis; 

 Cobertores ; 

 Roupas e sapatos; 

 Material de higiene pessoal; 

Se puder, ajude! Traga sua doação à 

igreja nos próximos dias para aben-

çoarmos nossos irmãos. 

  

 

Boletim  

Informativo 
18 de dezembro de 2016—ANO XXXI 

O QUE DEVEMOS FAZER? 
 

A Palavra de Deus nos afirma que o Senhor tem planos a 
nosso respeito, planos que não podem ser frustrados, planos de 
paz, esperança e um futuro! Existem propósitos divinos para os 
quais fomos criados. 

 
Muitas vezes, no entanto, deixamos de fazer o que Deus 

nos pede com o que dEle recebemos pois não sabemos como 
fazer, mesmo conscientes que em tudo Ele está presente. 
Manoá e sua esposa receberam a promessa do Senhor: um filho, 
sendo ela estéril.  
 A mulher recebeu orientações de santificação para sua 
vida e também sobre a consagração do menino, desde o ventre 
materno. A criança teria uma missão: “livrar a Israel do poder dos 
filisteus.” Manoá, diante de tal promessa, orou ao Senhor: 
“Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte 
para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer". 
(Juízes 13:8) 

O que devemos fazer? Em algum momento, fazemo-nos 
esta pergunta diante dos desafios diários que enfrentamos. Não 
importa a área de nossas vidas: pessoal, familiar, profissional ou 
ministerial: a cada dia temos muitas decisões a tomar. 

O Senhor nos chama, desde a nossa conversão, para uma 
nova caminhada. Uma jornada de promessas, de desafios, de fé e 
de possíveis lutas que intentarão fazer-nos desviar os olhos Da-
quele que prometeu. 

 
O Senhor não mente! O Senhor não muda! 
 
O que devemos fazer? Orar pedindo que Ele nos ensine 

a caminhar, reconhecer suas promessas e fazer com que elas, 
em todo o tempo, glorifiquem a Ele! 

  
 
 

No amor de Cristo, 
Roberto Waisman 

Aniversariante 

da Semana: 

 

19/12 – Bráulio Prata 

Neves 

23/12 – Guilherme   

Figueiredo  C.  Carvalho 
 

Deus seja louvado  
por sua vida!!! 

INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jz/13/8


  

 

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:  

 

“Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque 
amanhã fará o SENHOR maravilhas no meio de vós.” 
                                                                         (Josué 3:5) 

Irmãos(as).  
Aproveitem as oportunidades de cresci-

mento que Deus tem nos dado:  

 Encontros de Célula,  

 Estudos de Cura Interior,  

 Encontros mensais de mulheres do 

grupo Feminina,  

 Culto de Oração,  

 Cursos e treinamentos ministeriais, 

 visitas, doações de tempo, trabalho, 

cestas... E várias outras áreas. 

Envolva-se com a obra do Senhor!  

  

 

Eu quero neste Natal... 
 Nessa época do ano, quase sem per-
ceber, somos envolvidos e movidos (senão 
bombardeados) por uma avalanche de apelos 
sentimentalistas. Mas, em geral, estratégias de 
marketing se valendo de mais uma data come-
morativa que “aquece a economia”.  
 É Natal! É tempo disso, tempo daqui-
lo... E entre tantas coisas boas que podemos 
fazer, ser e sonhar “só porque é Natal” (mas só 
no Natal?) uma se destaca: “Tempo de ser pre-
senteado e presentear quem você ama.” Pura 
verdade! Desejamos presentear quem ama-
mos. Mas quem realmente nos amou?  
 O primeiro exemplo do verdadeiro 
amor encontramos em Deus quando nos pre-
parou o melhor presente! Seu único filho, Jesus 
Cristo! “...é que hoje vos nasceu, na cidade de 
Davi, o Salvador que é Cristo, o Senhor”. (Lucas 
2:11)  
  Como se não bastasse nos dar o mai-
or e melhor de todos os presentes,  aquele que 
jamais seremos capazes de saber o “preço que 
foi pago por ele”, Ele continua nos amando.  

 Um amor que não se mantém estag-
nado por 365 dias, até o próximo Natal. Não 
depende de índices mercadológicos comparati-
vos para medir sua intensidade ou variação em 
relação “ao mesmo período do ano anterior”. 
Um presente que o tempo não desgasta e só 
melhora!  
 Afinal, Ele é Deus. O Criador do Uni-
verso. O Eu sou, e seu amor é eterno. É puro. É 
incorruptível, imutável e jamais haverá capaci-
dade humana para descrevê-lo em sua pleni-
tude.  
 O  melhor presente que poderíamos 
receber ou presentear a quem amamos, outra 
pessoa já nos deu! E custou absolutamente 
tudo o que ele tinha, custou sua vida. 
 Enquanto há tempo, presenteie a 
quem você ama, leve Jesus Cristo! É também 
tempo de ser presenteado e seu presente já 
chegou.   Receba-o!      

No amor de Cristo,  
Louiziania Praes 

 


