
Boletim

INFORMATIVO 03 de junho de 2018 
ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Portanto, como diz o Espírito Santo:  

Se ouvirdes hoje a sua voz,  
não endureçais os vossos corações,como

na provocação, no dia da tentação no
deserto." Hb 3:7,8 

Deus sabe tudo e vê tudo! “Os olhos do Senhor estão em todo lugar,
contemplando os maus e os bons.” Provérbios 15:3 
“A Sepultura e a Destruição estão abertas diante do Senhor; quanto
mais os corações dos homens!” Provérbios 15:11 
O foco de Deus é o coração humano. Nada é tão enganoso e perverso
como o coração humano, cheio de desejos, “achismos” e justiça
própria. Jeremias 17:9 
O Senhor não só conhece o coração, como também o prova e trata a
cada um de nós conforme a nossa maneira de viver. Jeremias 17:10 
Quando tememos o Senhor, nós O honramos e Ele ocupa o lugar
primeiro em nossas vidas, aprendemos Dele e com Ele como agir e
pensar. “O temor do Senhor ensina a sabedoria.”Provérbios 15:33 
Há recompensa celestial em temer o Senhor: O Senhor se agrada e
ouve a oração daquele que o teme. Provérbios 15:8,29  
O temor do Senhor conduz à vida e a prolonga: “Quem o teme pode
descansar em paz, livre de problemas.” Provérbios 10:27; 19:23 
Com o temor do Senhor o homem evita o mal. Provérbios 16:6 
Há uma promessa para aquele que permanece em temer ao Senhor:
“Como é feliz o homem constante no temor do Senhor!” Provérbios
28:14a 
Porém, aquele que não teme ao Senhor tem um destino: “quem
endurece o coração cairá na desgraça.” Provérbios 28:14b.  
Quem não teme ao Senhor colherá frutos ruins: “procurarão ao Senhor
e não o encontrarão, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de
suas próprias maquinações.” Provérbios 1:28-31 
Um último conselho: diante de tanta correria do dia a dia, “em meio a
tantos sonhos, absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus.”
Eclesiastes 5:7 
                                                         No amor do Senhor Jesus 
                                                         Roberto A. Waisman

Quem não te temerá, ó Senhor? 
(Apocalípse 15.4) 



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

Célula de garotas 
10 a 13 anos 
5a. Feira às 19hs 
Líder: Lu Moreira  
Quinzenal 



Igreja vamos clamar! 
- Por lideres para Ministério MOVE Jovens 
- Pelas finanças da igreja                             - Pelas células 
- Pelo Ministério de Música                          - Pelos Pastores 
- Pelas autoridades do Brasil

Precisamos de irmãos(ãs) para intercederem
durante as programações da igreja. Procure a

Joana para saber os detalhes.



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 

Débora Alves04

Parabéns! 

Desejamos mais que

bençãos para você! 

Desejamos a intensa

presença do Espirito  

Santo te guiando todo

tempo!  


