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INFORMATIVO 24 de dezembro de 2017 
ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Tu vês muitas coisas, mas não as 

guardas; ainda que tenhas os 

ouvidos abertos, nada ouves." 

 Isaías 42:20 

Jesus: o Verdadeiro Presente 

      Nesta época do ano, muitas coisas acontecem. É tempo de famílias que se reúnem para 
grandes ceias. É tempo de troca de presentes.Viagens de final de semana prolongado.Trânsito 
caótico. Lojas lotadas. 
      O mais importante não pode ser deixado em segundo plano. É tempo de trazermos à 
memória o que deve direcionar as nossas vidas todos os dias. Não importa se a data do 
nascimento Daquele que festejamos ocorreu nessa época. Não importam as distorções e 
alegorias anexadas a essa data.  Importa de Quem é o aniversário: Nascimento de Jesus, o Filho 
de Deus! Nosso Salvador. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maravilhoso 
Conselheiro, Príncipe da Paz. Pai da Eternidade. Deus Poderoso!
      Natal é tempo de: 
      1. Simplicidade–como foi seu nascimento, em uma manjedoura. 
      2. Celebrar o Grande e maravilhoso propósito de Deus- mas, a todos quantos o receberam,    
          deu-lhes o poder de serem feitos filhos de deus, aos que creem no seu nome; João 1:12 
      3. Celebrar a Salvação -porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho          
          unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João      
          3:16 
      4. Alegria no céu e na terra -Assim como aconteceu com o  anjo e uma multidão dos                
          exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo:"Glória a Deus nas alturas, e paz na terra    
        aos homens aos quais ele concede o seu favor".Lucas 2:13,14 
      5. Compartilhar essa grande notícia.E todos os que a ouviram se maravilharam do que os        
        pastores lhes diziam.Lucas 2:18 
      6. Tempo de fé. Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será        
          para todo o povo:pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o          
        Senhor.Lucas 2:10,11 
      7. Tempo de grandes bênçãos- todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça.João    
          1:16 
     Natal é tempo de relembrar que todos os dias é tempo de viver com e como Jesus!!! 
                                                                                                                         No amor de 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

Mirtes Fonseca Vieira de 
Oliveira

27

Deus abençoe você 

com as bençãos 

celestiais em Cristo 

Jesus!


