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INFORMATIVO 21 de janeiro de 2018 
ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Já estou crucificado com Cristo; e 

vivo, não mais eu, mas Cristo vive 

em mim;" Gl 2:20a 

Estar em Cristo 

Hoje te convido a meditar no texto de uma das cartas do apóstolo Paulo.

           Filipenses 2.1-5 
          “Se, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma 
exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e 
compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o 
mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta 
ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. 
Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses 
dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus.” 

          Na medida em que temos consciência de que estamos em Cristo, unidos a 
Ele, podemos crescer a cada dia em amor e nossas ações demonstrarão isso! 

         Estar unido com Cristo é radical, não é somente ter alguma motivação, 
alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda 
afeição e compaixão. Estar em Cristo é mais radical! 

         Mesmo modo de pensar! 
         Mesmo amor! 
         Um só Espírito! 
         Uma só atitude! 
         Outros superiores a mim! 
         Cuidar dos interesses do próximo! 

         Enfim, o resumo: a minha atitude DEVE SER A DE CRISTO! 
         ELE É O MEU EXEMPLO! 
         É Jesus que me encoraja e me ensina a viver! 
                                                                                       No amor de Jesus Cristo 
                                                                                       Roberto A. Waisman 



Nossas
Células

Viva essa 
Experiência!

Célula de Homens: 
Terça-feira - 20h  
Líderes: Maurício e Pr. Roberto 
Local: IGM 
Célula de Jovens Casais com ou 
sem filhos e Jovens Noivos: 
Quinta-feira - 20h (quinzenal) 
Líder: Amanda 
Célula de Jovens Casais: 
Sexta-feira - 20h (quinzenal) 
Líderes: Martin e Juliana 
Célula de Mulheres: 
Terça-feira: 20h  
Líder: Beth Dias 
Célula Infantil: (6 à 11 anos) 
Quinta-feira - 19h 
Líder: Louiziania 
Célula de Adolescentes: 
(feminina) 
Sábado - 15h (quinzenal) 
Líder: Camila 
Célula de Adolescentes: 
(masculina) 
Quarta-feira - 19h30 
Líder: Gabriel Mamede 
Célula mista, homem ou mulher 
com filhos a partir de 2 anos 
5a. Feira  às 20hs 
Líder: Silvana  





DOMINGO: 
Culto às 19h 
QUARTA-FEIRA:  
Encontro de Oração às 20h 
TERÇA à SEXTA-FEIRA: 
Centro de Treinamento 
Comunitário e Sede Administrativa 
de 13h às 19h 

ENDEREÇO: 
R: Campos Sales, 134 

(entrada R. Pe Matias, 21) 
Bairro Calafate

Tel: (31) 3371-5879 
e-mail: 

secretaria@gracamaior.org 
Facebook: Graça Maior BH 
Site: www.gracamaior.org

Aniversariantes 
da semana 

 

Se você ainda não  viu 

sua data de aniversário 

mencionada aqui, 

atualize seus dados na 

nossa secretaria 

3371-5879 

C/ Joana 

 


