
  

 

Boletim  

Informativo 
30 de outubro de 2016—ANO XXX 

SER SAL E SER LUZ 

Ser sal e luz é viver além de mim mesmo! 
Creio em Jesus Cristo como meu salvador, Ele é o Senhor de 

minha vida!   Concordo com as palavras de Charles Spurgeon: “A verda-
de de que somos pecadores é dolorosa para nós; todavia, essa verdade 
nos humilha e nos torna vigilantes. A verdade mais bendita, de que todo 
o que crê no Senhor Jesus será salvo, permanece conosco como nossa 
alegria e esperança.” 

Jesus viveu para o Pai, agradando-O em tudo, “porque eu faço 
sempre o que lhe agrada.” (João 8:29). Devo fazer o mesmo! 

Jesus não atentava para seu conforto: “o Filho do homem não 
tem onde reclinar a cabeça.” (Mateus 8:20). Devo fazer o mesmo! 

Jesus colocou a vontade do Pai como prioridade em sua vida: 
“não se faça a minha vontade, mas a tua.” (Lucas 22:42). Devo fazer o 
mesmo! 

Jesus foi obediente até à morte, e morte de cruz. (Filipenses 
2:8). Devo fazer o mesmo! 

Jesus, ao ver as multidões, “teve compaixão delas, porque 
estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor.” (Mateus 
9:36). Devo fazer o mesmo! 

Jesus, ao escutar aqueles que gritavam “crucifica-o”, orou ao 
“Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.” (Lucas 23:34). Devo 
fazer o mesmo! 

Jesus, diante de tantos religiosos, declara que o amor a Deus e 
ao próximo é a essência de todas as leis. (Mateus 22.36-40). Devo fazer 
o mesmo! 

Jesus “esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, 
fazendo-se semelhante aos homens.” (Filipenses 2:7). Devo fazer o mes-
mo! 

 
Ser sal e luz é resultado do meu comportamento, semelhante 

ao de Jesus. Devo ser exemplo, assim como Jesus, o Justo, é para mim, 
para “que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para glória 
de Deus Pai.” (Filipenses 2:11) 

 
Desejo ter a coragem de declarar, como Paulo, “sejam meus 

imitadores como eu sou de Cristo!” (1 Coríntios 11.1) 
Quero viver além de mim mesmo! 

 
No amor de Cristo, 
Roberto Waisman 

Aniversariante 

da Semana: 

 

03-11 -Gabriella Andréa                                                                                                                                                                                                                                                                                               
            Pereira 

 
Deus seja  
Louvado  

por sua vida!!! 

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: 

6ª 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 Célula de Crianças com Propósito tem o gran-

de objetivo de ensinar cada vez mais sobre Deus, 

em grupo! Para que cada 

integrante possa contar 
testemunhos, para orar 

umas pelas outras e uma 

ajudar a outra. Para mim, 
a célula de crianças é 

muito legal  pois aprende-

mos mais sobre a Palavra 
de Deus! 

Eu gosto de participar da 

célula, fico cansada por-
que tenho aula até as 

19h, mas me esforço para 

conseguir entender e rea-
lizar as atividades. Fico triste por algumas vezes não 

conseguir ir à célula, mas vejo o que estudaram na 

próxima quinta-feira...  ;) 

Pietra Rachel Praes - 10 anos 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/8/29
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/8/20
https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/22/42+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/fp/2/8
https://www.bibliaonline.com.br/acf/fp/2/8
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/9/36
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/9/36
https://www.bibliaonline.com.br/acf/lc/23/34
https://www.bibliaonline.com.br/acf/fp/2/7
https://www.bibliaonline.com.br/acf/fp/2/11


  

 

Queridos amigos, 

essa imagem é do Shopping a ser construído dentro de cinco mi-

nutos a pé do nosso apartamento e você pode perceber que é u-

ma réplica da Arca de Noé em cima dela!  

Outras imagens indicam que ele será completo, com pares de ani-

mais realistas, incluindo elefantes e girafas. Também haverá uma 

área onde as crianças poderão brincar e adotar animais e outra 

área terá circos! E surpreendentemente o suficiente, haverá um 

quarto com uma exposição em 3D apresentando a prova científica 

do dilúvio e a arca. Tudo isso em um país ateu! 

Esperamos que ele vai apresentar oportunidades para o evangelho 

e evangelismo e nós confiamos que não vai demorar 120 anos para 

ser construído! 

Pr. Cliff e Márcia 

À sombra da Arca 

MISSÕES  

    Brasil       China 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 

Versículo da Semana:  

"Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, 
e do Filho, e do Espírito Santo." (Mateus 28:19) 

  

 

 

 

 

 

 

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 


