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INFORMATIVO 01 de abril de 2018 
ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"E qualquer que não levar a 

sua cruz, e não vier após mim, 
não pode ser meu discípulo." 

Lc 14:27 

Trazer à memória as lições da Cruz 

Um messias muito esperado é crucificado, porém triunfante. Pedra de tropeço 

e rocha de escândalo colocada pelo próprio Deus, para que todo que nela crer 

não seja confundido. Romanos 9:33 

A cruz me diz, quando olho para ela: “Eis o cordeiro de Deus que tira o teu 

pecado”! 

A cruz me faz lembrar: não existem mais barreiras de separação entre Deus e 

eu, o véu que durante longos anos mostrava a dificuldade do encontro do 

pecador com o Senhor, foi rasgado! 

A cruz demonstra o grande amor de Deus e a maravilhosa graça a meu favor, 

mesmo eu não merecendo! 

A cruz brada: seja obediente até a morte, como foi Jesus, teu salvador! 

Ao olhar para Cruz percebo Jesus identificando-se comigo e declarando “você 

é meu irmão e amigo”! 

A cruz declara: “aqui você foi curado de sua dor e o castigo que você merecia 

foi imputado ao Filho do Deus Vivo”. 

Da cruz ressoa a voz do Cristo: "se você procurar salvar a sua vida vai perdê- 

la, mas se perderes a sua vida por minha causa achá-la-á" 

Ao olhar para Cruz lembro que ela também é minha, estou crucificado com 

Cristo, não sou mais eu quem vivo é Cristo que vive em mim! 

Se já morri com Cristo, creio que também com ele viverei eternamente! 

Ao olhar para cruz lembro: Jesus me ama e a si mesmo se entregou por mim! 

Cruz sem igual, Vida e não morte! 

Quando entendo as lições da cruz, amo aquele que nela foi crucificado! 

Trazer à memória as maravilhosas lições da Cruz é motivo de alegria, renovo, 

gratidão e esperança verdadeira. Aleluia!                                                            

                                                                               No amor do Senhor Jesus 

                                                                               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: 
Sexta-feira - 20h (quinzenal) 
Líderes: Martin e Juliana 

Célula de Mulheres: 
Terça-feira: 20h  
Líder: Beth Dias 

Célula de Adolescentes: 
(feminina) 
Sábado - 15h (quinzenal) 
Líder: Camila 

Célula mista, homem ou mulher 
com filhos a partir de 2 anos 
5a. Feira  às 20hs 
Líder: Silvana  

Estamos 

reestruturando  

algumas  células.  

Em breve 

novidades!



                                           EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
                       REUNIÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Ficam os membros votantes da Graça Maior, convocados pelo presente, de 
acordo e para fins previstos no Estatuto, para a Assembleia Geral 
Extraordinária,     a ser realizada: 

LOCAL: Rua Campos Sales, 134 , Bairro Calafate 

DATA: 08 de abril de 2018 

1ª CONVOCAÇÃO: Início: 17:30 hs, com a presença, no mínimo de 40% 
(quarenta por cento) dos membros votantes. 

2ª CONVOCAÇÃO: Início: 18 hs, com a presença de qualquer número dos 
membros votantes, no gozo de seus direitos estatutários. 
PAUTAS: 
                   A) Eleição da Diretoria Executiva 
                   B) Eleição do Conselho Fiscal 
                   C) Apresentação do Movimento Financeiro 

                                       Belo Horizonte, 01 de abril de 2018 
                                              Pr. Roberto A. Waisman 
                                                       Presidente 



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 

06

07

Guilherme Leite 

Roriz

Valter de Jesus 

Vieira

Deus abençoe a 

cada um 

abundantemente 

em nome de 

Jesus!


