
  

 

Boletim  

Informativo 
02 de outubro de 2016—ANO XXX 

CONSTRUTOR DE PONTES 
Dois irmãos muito unidos moravam em fazendas vizinhas e mantinham uma 

relação muito próxima. Até que um dia tudo mudou. Um pequeno mal entendido 
acabou explodindo numa troca de palavras ríspidas, seguidas por muito e muito tem-
po de total silêncio. Eles podiam se ver do outro lado do rio, mas um virava a cara 
para o outro quando isso ocorria. 

Certa manhã, o irmão mais velho ouviu batidas à sua porta. 
— Estou à procura de trabalho. — disse um homem com aspecto de carpinteiro. 

—Talvez o senhor tenha algum serviço para mim. 
— Sim. — disse o fazendeiro. — Você está vendo aquela fazenda ali, do outro 

lado do rio? Ela pertence ao meu vizinho. Na verdade, ele é o meu irmão mais novo. 
Nós brigamos e não consigo mais suportá-lo. Quero que use aquela pilha de madeira 
ali no celeiro e construa uma cerca bem alta, para que eu jamais torne a vê-lo!” 

— Acho que entendo a situação. — disse o carpinteiro. — Pode deixar que farei 
o serviço. 

O irmão mais velho entregou os materiais necessários e foi para a cidade. O 
homem ficou ali cortando, medindo, trabalhando o dia inteiro. 

Quando o fazendeiro voltou para casa, não acreditou no que viu: ao invés de 
uma cerca, o homem construiu uma ponte ligando as duas margens do rio! E, no 
meio da ponte, uma pessoa acenando para ele. Era o seu irmão, aproximando-se de 
braços abertos! 

— Você é realmente especial, tendo construído essa ponte apesar de tudo o 
que eu lhe disse! 

Enquanto os dois se abraçavam e choravam no meio da ponte, o carpinteiro 
juntou as ferramentas e preparou-se para partir. 

— Espere, fique conosco! Temos outros trabalhos para você... 
Ao que o carpinteiro respondeu: 
— Eu gostaria muito, mas tenho outras pontes para construir, e outras vidas 

para restaurar! 
O Espírito Santo realiza a obra de nos fazer semelhantes a Cristo! Que haja em 

nós os mesmos sentimentos e atitudes do Salvador. O grande desafio é para que 
sejamos bondosos, pacientes, amáveis uns com os outros. Que possamos perdoar, 
encorajar, suportar, cuidar, chorar e alegrar-se com o próximo. Considerar o outro 
superior a nós! Sem dúvida, a mensagem da Cruz é revolucionária! Somos nós os 
incumbidos de transmiti-la para toda a humanidade! 

Todos nós sabemos criticar, comentar ou discordar, mas é preciso ter sempre 
em mente que a nossa missão é sermos construtores de pontes, ou, nas Palavras do 
Carpinteiro: "Vocês são a luz do mundo” (Mateus 5.14). 

A maior crise que estamos vivendo hoje é que “o amor de muitos se esfriará”. 
Está ocorrendo inclusive na família e na Igreja, ambientes que consideramos seguros.  

Se somos luz, sejamos também exemplos, embaixadores da mensagem revolu-
cionária e construtores de pontes. 

No amor de Cristo, 
Roberto Waisman 

Aniversariantes  

da Semana: 
 

01/10 - Isabela C.D.Ribeiro 

01/10 - Janaina E.R.Costa 

04/10 - Amanda C. Neves 

08/10 - Camila F. Gontijo 

08/10 - Julinda F.S. Neves 

08/10 - Mariza A. Santos 

LOUVADO SEJA DEUS 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: 

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 

 Há 3 anos, através de um pedido, Deus colocou em 
meu coração um desejo intenso de abrir a minha casa para 
falar da Sua Palavra e apresentar o Salvador Jesus para mulhe-
res que ainda não conheciam o Evangelho. Assim, atendi ao 
chamado e nasceu a liderança da célula Café de Mulheres. 
Orações, jejuns, lutas, compromisso, amor, salvação, aprendi-
zado, perseverança, muitos conselhos dados e recebidos, a-
certos e erros têm me acompanhado nessa missão. 
O saldo?? 23 mulheres visitantes ouviram sobre Jesus, 11 mu-
lheres evangelizadas, 2 batizadas, 4 sendo discipuladas e ensi-
namentos preciosos que Deus tem me concedido, dentre os 
quais gostaria de compartilhar alguns com vocês: 
1.  A disponibilidade, o compromisso e a conexão através de 
relacionamentos afetivos são um canal poderoso para o agir 
de Deus. 
2. Descansar em Deus! Nós somos instrumentos, mas a obra é 
de Deus. (Zacarias 4:6) 
3. Santifique-se, ore, jejue e seja um exemplo com a sua vida!  
(Efésios 6:12) 
4. Mire-se na trajetória de Jesus - Para as multidões Jesus deu 
pão e milagres. Mas para os seus discípulos Ele deu atenção 
especial e focada; compartilhou os segredos preciosos do Pai. 
Descobri que esse discernimento – multidão X discípulos - tem 
importância fundamental para uma liderança saudável e efi-
caz!  
Minha oração é para que todos nós possamos estar reunidos 
através dessas células “ Igrejas-casa”, que têm um poder tão 
transformador!  

No amor de Cristo, Amanda Neves. 



  

 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 

Versículo da Semana:  
"E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e 
ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, 
nada disso me aproveitaria."  

(1 Coríntios 13:3) 

 

COM O QUE SONHAMOS:  

COM A IGREJA DO SONHO DE DEUS.  

Igreja formada por redimidos. 
Igreja corpo onde cada um exercita seu dom. 

Igreja Cristocêntrica – Cristo é o cabeça. 
Igreja vitoriosa sobre o pecado. 

Igreja de amor intenso, impactante e zelosa. 
Igreja com espírito jovem, viva, aberta, sensível e saudável ! 

 
Esperamos no Senhor realizar este sonho!! 

  

 

TREINAMENTO  
PARA MINISTRAÇÃO DE  

CRIANÇAS 

 Domingos: 02-16 e 30 de Outubro; 

 13 e 27 de Novembro e 14 de Dezembro. 

 Horário: De 17h30 às 19h  

 Local: Igreja Graça Maior 

 Ministradora: Pra. Elizângela Silva Santos 

 COM CERTIFICAÇÃO. 

DOMINGO:  

Escola Bíbica Dominical : 17h50 

Culto: 19h 

 

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  

Bairro Calafate 
 

CLASSIFICADOS 
 Aulas de Inglês  (todas as idades )  

       Gleyce Moreira 99927-9960 

 Psicóloga Clínica - Solange Pereira 

       3037-7437 / 98306-8290 

 Consultor Óptico - Óculos e lentes de  

       Contato - Valter de Jesus - 98637-5583 

 Produtos de Limpeza em geral -  

       (Institucional/doméstico) - Maurício 

       Silva— 99507-0507 / 97360-9559 

 Perfumaria / Cosméticos -  Mônica 

       97591-7017 

 Cuida-se de crianças (de 3 à 10 anos) 

       Fabiana  - 99132-3483 

 Revisão de Trabalhos Acadêmicos  

       (Português e ABNT) - Lucas Kind  

        98855-3746 

 
Tels: (31) 3371-5879 / 2526-2271 

Site (em construção) : www.gracamaior.org              

E-mail: secretaria@gracamaior.org 

Facebook: Graça Maior BH 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/13/1-3

