
  

 

Boletim  

Informativo 
23 de outubro de 2016—ANO XXX 

A IGREJA: FAMÍLIA DE DEUS 

 Quando pensamos em igreja, muitas vezes vem a nossa mente o 
local, endereço ou imóvel, isto é, onde a igreja se reúne. Igreja é a reunião 
(assembleia) dos crentes, comprados pelo sangue de Jesus na Cruz do cal-
vário (At.20:28). Os que creem são adotados como filhos na família celesti-
al, por vontade do Pai e por meio de Jesus Cristo. (Ef. 1:5). O Espírito Santo 
é quem nos dá a segurança que somos filhos e herdeiros. (Gl. 4:6-7) 

Somos parte da família (Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito San-
to) perfeita, poderosa, vitoriosa, santa, amorosa, misericordiosa, bondosa, 
onde existe unidade plena, dentre muitos outros atributos da perfeição.  

 
O comportamento esperado na família, de cada filho adotado, é: 

 Deus nosso Pai – honrá-lo em tudo que fizermos; 

 Somos a noiva de Cristo - fidelidade; 

 Somos irmãos em Cristo – todos são iguais e com os mesmos 
direitos. 

 Tratamos uns aos outros como membros da mesma família. 
 
“Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai; aos moços, 
como a irmãos; às mulheres idosas, como a mães, às moças, como a irmãs, 
com toda a pureza.”  (I Tim. 5:1-2)  

 
Por que, então, as dificuldades para vivermos em unidade? 

 Porque ao sermos adotados trazemos conosco: 

 As marcas de nossa história; 

 A natureza pecaminosa; 

 Maus desejos do nosso coração. 

 Temos dificuldades de entender que, para viver em família,  
enquanto aqui vivermos, é necessário sacrifício e o exemplo 
maior foi dado por Aquele pelo qual fomos adotados e inseridos 
nesta família. 

 
“Pai em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, ensina-me e molda-me 
a ser um filho à semelhança do Teu Primogênito, para que a vida em família 
seja plena. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, seja vivenciada 
por cada um de meus irmãos, que a alegria em nossos corações seja a dada 
por Jesus, que eu ame a cada um com o mesmo amor que Tu me amas e 
que eu perdoe como o Senhor me perdoa. Amém!” 

No amor de Cristo, 
Roberto Waisman 

Aniversariantes 

da Semana: 

  
Irmão (a),  
aniversariante  
na próxima semana,  
desejamos abraçar e inter-
ceder por você!! 

 
Favor preencher e entregar 
a FICHA DE MEMBRESIA. 

 

“...do qual todo o corpo, 
bem ajustado e ligado pelo 
auxílio de todas as juntas, 
segundo a justa operação de 
cada parte, faz o aumento 
do corpo, para sua edifica-
ção em amor.”  

Efésios 4:16 

INTERCEDAMOS:  

● Novo local da IGM; 

● 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 (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 convivência em célula é algo profundamente enriquece-
dor. Vai além de uma estratégia relacional em âmbito cristão, pois 
não se limita a um tempo em grupo para debates ou análises de cu-
nho religioso. Aliás, acerca da minha experiência em uma célula, pou-
co tem a ver com mera religiosidade.  
 O sentido é literal, são pessoas tratando de pessoas e todos 
sendo tratados, cuidadosamente, por Deus e para Deus! Parece sim-
ples, e é! A maravilhosa simplicidade do amor que somente em Deus, 
por Ele e para Ele, somos habilitados a experimentar.  
 Nos encontros é possível perceber o doce mover do Espírito 
Santo em cada coração e experiência compartilhada ou mesmo nos 
desafios enfrentados. Como Filhas do Deus Altíssimo, desempenha-
mos nossa missão como esposas, mães, profissionais (...) que buscam 
aprender mais do Senhor, conhecer e permanecer no centro de Sua 
vontade. E à medida que nos “suportamos em amor”, passamos a 
aceitar melhor as diferenças e a trabalhar nossas limitações sob a 
perspectiva do evangelho.  

 Grata a Deus, 
Louiziania Praes 

Célula com Propósito 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 

Versículo da Semana:  
“Naquele tempo, diz o SENHOR, serei o Deus de todas as famílias 
de Israel, e elas serão o meu povo”. (Jeremias 31:1) 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jr/31/1+


  

 

“Ensine a Criança no caminho em que deve andar e quando ela for grande não 
desviará dele.” (Provérbios 22:6) 

 
Que possamos aproveitar todas as oportunidades de ensinar esse     

Caminho aos nossos filhos. Aos domingos, no horário do culto, o Senhor tam-
bém fala com eles! 

Educação cristã para crianças, não deixe seu filho(a) fora dessa bên-
ção!!! 

 
Mirtes Fonseca. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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)))  
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