
  

 

Aniversariantes  

da Semana: 
 

05/09 — Evandro R. Novaes 

07/09— Isabela A. Nogueira 

09/09 — Viviane Kelly de                                          
 Palma 

10/09 — Thaís Loft 

11/09— Marcelo H. Silva 

LOUVADO SEJA DEUS 

POR SUA 

VIDA! 

Boletim  

Informativo 
04 de setembro de 2016—ANO XXX 

O EVANGELHO 
A palavra Evangelho vem do vocábulo grego euangélion, tradu-

zida como “boas novas”. É uma mensagem muito específica! Infelizmente, 
desde os primeiros dias em que foi anunciada sofreu deturpação por ho-
mens e seus interesses. Paulo confirma isso em Gálatas 1:7 “O que ocor-
re é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o 
evangelho de Cristo.” 

 
O verdadeiro Evangelho é definido por Paulo: “Também vos 

notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado; o qual também 
recebestes, e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois sal-
vos se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado; se não é que crestes 
em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi: que 
Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi se-
pultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.” (I Co-
ríntios 15:1-4) 

 
Sim, esta é a mensagem verdadeira: salvação realizada para 

um povo caído, por meio da vida, morte, ressurreição e ascensão de Je-
sus Cristo, o Filho de Deus. Essa mensagem precisa ser relembrada, 
entendida e meditada a cada manhã em nosso coração, para que, assim, 
não a pervertamos, não a adaptemos aos nossos deleites, e também para 
nos protegermos contra outro “evangelho”. 

 
Deus é Justo Juiz e age com justiça diante da minha total de-

pravação, da corrupção moral da minha natureza humana, do meu peca-
do. Não posso, por minhas ações, defender-me e estar livre da condena-
ção. Por amor, o Soberano Senhor, que é Amor, providenciou para mim o 
único meio, o único remédio para que eu seja absolvido em seu tribunal: o 
Sangue de Seu Filho. Por causa desse sangue, tenho a certeza de que 
não há mais condenação para mim! Sou livre para viver uma nova vida, 
como Paulo mesmo afirma: “Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou 
eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, 
vivo-a pela fé no filho de Deus, que me amou e se entregou por 
mim.” (Gálatas 2:20) 

 
Não posso voltar e reconstruir a minha vida em outro fundamen-

to, pois, se assim o fizer, cri em vão, sou transgressor e torno o sacrifício 
de Cristo inútil para mim. 

 
O Evangelho é “A mensagem Verdadeira e Única”, preciso retê-

la em meu coração e permanecer nela, o que será comprovado diaria-
mente pela minha nova conduta e novos frutos! 

 
No amor do Senhor, 

Pr. Roberto A. Waisman  

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 

 A biologia nos ensina que célula é a menor unida-

de estrutural de um organismo com capacidade de funcio-

namento independente.  

 As células na igreja não podem ser resumidas  a 

uma reunião semanal, a um pequeno grupo de pessoas.  

A célula direciona os membros a seguirem para o mesmo 

alvo que é Cristo Jesus. 

 JESUS Iniciou seu ministério com um pequeno 

grupo de célula de 12 discípulos (Mc 3:13-14). Alicerçou 

seu ministério em relacionamentos. Eles andaram juntos 

por estradas, visitaram cidades, viajaram de barco, pesca-

ram juntos no mar, oraram, foram às sinagogas e ao tem-

plo. Juntos! 

 A Célula é uma estratégia BÍBLICA eficaz de evan-

gelização, de discipulado, de pastoreio e  de comunhão. 

Oportunidade para  que cada cristão sirva com seus dons. 

 Célula é RELACIONAMENTO! 

Igreja em Células  
Relacionamentos em Cristo 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/15/1-4
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/15/1-4
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/gl/2/20


  

 

CLASSIFICADOS 

Participe da OBRA!  

  ORANDO por : 

Engenheiros:  

Claudio Gouveia e  

Sergio Aiala 

Pedreiro Responsável: 

Washington Menegatti 

Serralheiro Responsável: 

Carlos José Guimarães 

 

  VISITANDO o local: 

Acompanhe a evolução  

da obra! Venha encorajar  

os profissionais e irmãos  

que estão a frente desse  

projeto. 

 

  OFERTANDO: 

Sua contribuição é  

muito importante para  

a realização das adapta-

ções no local.  

 Quando retomamos a lembrança do quanto os 

irmãos se dedicaram e vêm se unindo em uma só voz junto 

ao nosso Deus, o nosso coração se enche de alegria no 

Senhor, por Ele e para Ele são todas as coisas! 

 Amados irmãos, estamos vivendo em tempo de 

grandes maravilhas do Senhor!! Obras em andamento, 

rumo à finalização! Mezanino, banheiros, pintura...  Conti-

nuemos em oração, pois a equipe de trabalho é composta 

por 10 pessoas que têm se dedicado em todo tempo para 

que, em breve, possamos concluir mais essa etapa do pro-

jeto de Deus para nossa Igreja. 

 Há cada dia enfrentamos grandes desafios e é 

d’Ele que vem a nossa força, sustento, consolo e direção. 

 Louvemos ao Senhor! Este é o tempo oportuno!  

“Com os seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes 

provas, aqueles sinais e grandes maravilhas.”   Deut. 29:3  

 

Pr. Roberto A. Waisman  

UM SONHO QUE NASCEU NO 
CORAÇÃO DE DEUS 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 

Versículo da Semana :  
 
“Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam 
do evangelho.”    (I Coríntios 9:14) 

  

 

Feminina  
 

MULHERES VALOROSAS,  

nosso encontro no último sábado 
foi uma bênção! 

Um tempo de aprendizado e  
regozijo na presença do nosso 

Deus, além da deliciosa  
companhia das irmãs. 

Logo divulgaremos a data do 
próximo encontro, em setembro! 

DOMINGO: (end. provisório) 

Escola Bíbica Dominical : 17h50 

Culto: 19h 

Rua: Des. Barcelos, 498 

Bairro Nova Suiça 

 

QUARTA-FEIRA:  

Encontros de Oração:  20h 

Rua: Campos Sales, 134  

Bairro Calafate 

 

TERÇA à SEXTA-FEIRA: 

Centro de Treinamento Comunitário 

e Sede Administrativa:  13h às 19 h 

Rua: Campos Sales, 134  

Bairro Calafate 
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 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 

 Natura / Avon e Moda Íntima Feminina 

       Cristina 98535-1340  

 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  

LIVRARIA  

MOVE 
VISITE-NOS ANTES E 

APÓS O CULTO 

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

Site (em construção) : www.gracamaior.org              

E-mail: secretaria@gracamaior.org 

Facebook: Graça Maior BH 


