
  

 

Boletim  

Informativo 
05 de março de 2017—ANO XXXII 

 

Aniversariantes 

da Semana: 

 

09/03 – Valdete 

P. Almeida (Dete) 

10/03 – Marco 

Aurélio Magalhães 

 

Deus seja louvado  
por sua vida!!! 

INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

“Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus; tocarei para ti a lira 
de dez cordas.” (Salmos 144:9) 

 
Estamos meditando nas verdades do Salmo 144. 

Hoje, como Davi, somos chamados a cantar louvores ao 
“Senhor dos Exércitos, Deus meu, meu pastor, meu pai ce-
lestial, rei meu, minha rocha, meu aliado fiel, a minha forta-
leza, a minha torre de proteção, o meu libertador, meu es-
cudo, meu refúgio, aquele que perdoa, que me salva, que é 
meu provedor, piedoso, bom, justo juiz, criador e santo!”   

Cantar um "cântico novo" significa louvar o nome de 
Deus com um rejuvenescedor senso de entusiasmo, não 
uma mera repetição de palavras.  

A cada novo dia uma nova canção nos lábios do 
adorador. Um cântico que vem do reconhecimento das 
grandes obras do Senhor, da sua soberania, do seu triunfo 
sobre todos que lhe opõe, vem da contemplação ao Se-
nhor. Este novo cântico independe das circunstâncias que 
vivemos, ele está conectado ao coração contrito, alegre e 
grato por ser filho do Deus vivo e viver a eternidade  na ca-
sa do Pai. 

O cântico novo é para o Todo Poderoso e não para 
agradar pessoas! Exalta, louva, engrandece o Eu Sou! O 
adorador testemunha os grandes feitos do Senhor e suas 
promessas. 

O novo cântico expressa nosso amor ao Senhor 
com o coração cheio de alegria. O novo cântico celebra a 
Nova Aliança, adora o Filho que é a raiz e a geração de 
Davi, a resplandecente estrela da manhã e que dá a vida 
eterna. Celebra em adoração o Espírito Santo, que nos 
consola, dirige e nos faz semelhantes a Jesus.  

O adorador traz em seu coração o sentimento de 
que a morte foi derrotada e prenuncia a adoração de todos 
aqueles que seus nomes estão escritos no Livro da Vida do 
Cordeiro.  

Aleluia! Adoremos ao Senhor com cântico novo a 
cada dia! 

 
No amor do Senhor 

Pr. Roberto A. Waisman 

CANTEMOS UM CÂNTICO NOVO! 

  

 

FAÇA PARTE DE  

UMA CÉLULA: 
 

Célula de Homens: 

3ª feira—20h 

Líderes: Maurício e Pr. Roberto 

Local: IGM 

Célula de Mulheres: 

5ª feira—20h (quinzenal) 

Líder: Amanda 

Célula de Mulheres: 

3ª feira—20h  - Líder: Beth Dias 

Célula de Mulheres:  

5ª feira—19h - Líder: Joana  

Local: IGM 

Célula Infantil (6 à 11 anos): 

5ª feira-19h - Líder: Louiziania 

Local: IGM 

Célula de Jovens Casais: 

6ª feira—20h (quinzenal) 

Líderes: Martin e Juliana 

Célula de Adolescentes 

(feminina/quinzenal):  

Sábado— 15h    Líder: Camila 

Célula de Adolescentes 

(masculina): 3ª feira—19h30 

Líder: Mamede 

MEDITE NA PALAVRA DE 

DEUS 
Versículo da Semana:  

"As benignidades do SENHOR cantarei per-

petuamente; com a minha boca manifesta-

rei a tua fidelidade de geração em gera-

ção."      (Salmos 89:1) 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/144/9,10
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/89/1+


  

   

 

 

 

 

 

 

DOMINGO:  

 

 Culto: 19h  

 Escola Bíblica Dominical:  

       (Em reformulação) 

 

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  

(entrada - R: Padre Matias, 21) 

Bairro Calafate 

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

E-mail: secretaria@gracamaior.org 

Facebook: Graça Maior BH 

Site: www.gracamaior.org       

        (em construção)        

 

 
“Do Senhor é a terra e tudo o que ne-

la existe, o mundo e os que  
nele vivem.”   (Salmos 24:1)))  

BRADESCO 

Ag. 2522 

C/C 2429-5 

ITAÚ 

Ag. 3037 

C/C 11551-0 

LIVRARIA  

MOVE 
Visite-nos!! 

Z U M B A 
Para mulheres 

 
PA R T I C I P E !   
Quintas-feiras— 20h 

 

 

Delicioso esse 

Ministério! 


