
  

 

Aniversariantes  

da Semana: 
 

15/09 - Pra. Elizangela 

19/09 - Pedro Vitor M. 
Silva 

17/09 - Selmara Mame-
de 

18/09 - Jales L. da Fon-
seca  

LOUVADO 

SEJA 

DEUS 

POR SUA 

VIDA!!! 

Boletim  

Informativo 
11 de setembro de 2016—ANO XXX 

JESUS: UM ABRIGO SEGURO 

INTERCEDAMOS:  

● Novo local da 

IGM; 

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira 

da igreja; 

● Ministérios, Célu-

las e suas lide-

ranças; 

● Projetos Ministeri-

ais; 

“Um varão servirá de esconderijo contra o vento, e um abrigo contra a tempestade, 
como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra duma grande rocha em 
terra sedenta.” (Isaias 32:2) 
  
 O momento que o homem passa, o torna inseguro diante de tudo a sua 
volta; é a violência, o desemprego, o medo... Essas coisas o levam a buscar prote-
ção ou socorro em qualquer oportunidade que se apresente a sua frente. Até que 
venha a decepção. Então o homem se desespera. 
 O profeta apresenta Jesus como todas as respostas que o homem neces-
sita, trazendo-lhe alento e ânimo em meio à turbulência desta vida. 
 Quando Jesus é apresentado como um esconderijo contra o vento, pode-
mos entender que o Senhor, sabendo que nos últimos dias haveria uma doutrina 
materialista e mística, nos fala que o homem precisa de uma experiência pessoal 
com Deus, visto que esconderijo não é um lugar público, mas pessoal, secreto. Só o 
dono conhece. Quando experimentamos a fé podemos nos esconder e saber que 
estamos protegidos, pois Jesus nos preserva e firma a nossa fé contra os ventos 
desta última hora. 
 Ao olharmos para Jesus como o abrigo contra a tempestade, o vemos 
agora com um lugar coletivo. Abrigo é para socorrer o necessitado o desamparado, 
nessa hora Deus tem utilizado a igreja para receber o homem sedento, faminto, 
sofrido. E a igreja, como corpo, precisa cumprir esse papel. Ela recebe e transmite 
ao novo na fé que há benefício em estar no corpo. Quando o homem não tem a 
segurança da salvação e percebe que está distante dela é como se uma tempestade 
viesse sobre ele, pois nessa hora ele percebe que tudo que viveu foi em vão. 
 Jesus, é o único que satisfaz  a sede de justiça do homem. Só ele traz ao 
homem esperança. Quando em meio à injustiça deste mundo olhamos para o Salva-
dor, ele é como um ribeiro de águas em meio ao deserto à nossa volta. Trazendo 
esperança, conforto e alento. Ele não decepciona, antes é fiel para cumprir todo o 
seu querer. 
 Como sombra de uma grande rocha, ele nos traz proteção. Está a nossa 
retaguarda para nos proteger. Não há surpresas, decepções quando confiamos 
n’Ele. Preventivamente nos prepara contra o perigo, e nos adverte na caminhada 
quando eles se aproximam.  O homem que se coloca sob a proteção de Deus en-
contra grande e eterna salvação. A esperança da eternidade é consequência do 
descanso que Deus oferece a quem atende ao seu chamado. 
 
CONCLUSÃO: Diante de um novo local precisamos entender a responsabilidade e  
a oportunidade de mostrarmos às pessoas a nossa fé e as bênçãos de estarmos 
guardados pelo Senhor Deus. Lá fora estão todas as ameaças naturais desta vida. A 
igreja tem a oportunidade de oferecer ao aflito e perdido um esconderijo, um abrigo 
seguro. Temos a oportunidade de cumprir o 'IDE'. Jesus, é o Salvador, o Filho de 
Deus, o único que deu sua vida pelo homem. Precisamos testemunhar da fé, com-
partilhar as bênçãos, anunciar o reino dos céus e contribuirmos para o grande propó-
sito do Pai Eterno: salvar o pecador, dos quais somos os maiores. 
 

No amor do Senhor 
Pr. Eduardo 

  

 

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.  

UM SONHO QUE NASCEU 
NO CORAÇÃO DE DEUS 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 

Versículo da Semana :  
 
“Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. ”    
  (Salmos 126: 3) 

 A cada dia, em cada detalhe, vamos obser-

vando o Projeto de Deus, para a Igreja Graça Maior, 

tornar-se realidade. Aleluia! 

 Hoje, em ação, as equipe de serralheria, car-

pintaria, instalação de divisórias e serviços gerais. 

Graças a Deus por esses artífices escolhidos por 

Deus! 

Roberto Waisman 



  

 

CLASSIFICADOS 

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 

Queridos irmãos, 

 gostaria de compartilhar algo especial que 

Deus tem trabalhado em meu coração, em nossa célu-

la, com as meninas adolescentes. 

 Enquanto ministro para elas, eu tenho sido 

muitíssimo abençoada por Deus, pois Deus é muito 

sábio ao ensinar: melhor é dar do que receber. 

 A cada dia nosso vínculo de amizade tem cres-

cido e isso nos ajuda a caminhar juntas na fé expres-

sando amor e paciência umas para com as outras. 

 A Célula tem sido uma oportunidade valiosa 

para aprender o valor das amizades cristãs e da confi-

ança mútua. Saber que temos alguém para caminhar 

ao nosso lado buscando a Deus nos dá um novo âni-

mo em cada dia! 

 Vale a pena participar de uma célula ❤ 

  

    Camila Frade.  

  

 

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 
 

CLASSIFICADOS 

Igreja em Células  
Relacionamentos em Cristo 

 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 

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 

QUERIDOS IRMÃOS  
ESTAMOS RECOLHENDO 
ALIMENTOS NÃO PERECÍ-
VEIS, ÍTENS DE HIGIENE 
PESSOAL E TAMBÉM 
OFERTAS PARA AJUDAR 
ALGUMAS FAMÍLIAS.  
 
As contribuições podem 
ser entregues na Igreja 
(domingo), levadas à Sede 
Administrativa ao longo da 
semana, no período da 

tarde (novo endereço) ou às quartas-feiras à noite 
no Encontro de Oração.  

 
“Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede, e 

destes-me de beber...” (Mateus 25:35) 


