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INFORMATIVO 06 de maio de 2018 
ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Ensinando-os a guardar todas as

coisas que eu vos tenho mandado; e
eis que eu estou convosco todos os
dias, até a consumação dos séculos.

Amém."  Mateus 28:20 

        Não foram poucas as vezes que declarei diante das circunstâncias que

enfrentava: não tenho mais força! Outras vezes, nossos amigos nos disseram:

“Onde está a tua força?” Poderíamos até ter respondido como Jó: “Acaso

tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze?” Jó 6:12 

        Outras vezes ainda, nos identificamos com Davi e seus soldados, que,

diante de grande tristeza, choraram muito até perderem as forças. 1 Samuel

30:4 

        Acredito que, em algum momento de sua vida, você também declarou ou

passou por algo semelhante. 

        Como, então, obtermos força?  

        O primeiro passo: reconhecer que somos limitados, nossa força é

limitada para enfrentar toda e qualquer situação. Provérbios 24:10 

        O segundo passo: reconhecer a fonte da força. O Senhor é a minha força.

Salmos 118:14. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem

forças. Isaías 40:29. É Deus quem me reveste de força. Salmo18.32 

        O terceiro passo: buscar a fonte. Tu, porém, Senhor, não fiques distante!

Ó minha força, vem logo em meu socorro! Salmos 22:19  

        O quarto passo: fé de que Ele atende o nosso pedido: Quando clamei, tu

me respondeste; deste-me força e coragem. Salmos 138:3  

        O quinto passo: testemunhar e louvar, como o salmista, para que outros

também busquem forças na Pessoa certa: O Senhor protege os simples;

quando eu já estava sem forças, ele me salvou. Salmos 116:6. Eu te amo, ó

Senhor, minha força. Salmos 18:1 

        Aleluia! O Senhor é minha força e o meu escudo; nele, o meu coração

confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu

cântico lhe darei graças. Salmos 28:7 

        Louvemos ao Senhor força do seu povo! 

                                                                                 No amor do Senhor Jesus 

                                                                                 Roberto A. Waisman 

Minha força 



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!



Importante
Irmãos(ãs) conforme a ultima assembleia realizada dia 08/04,
segue algumas informações sobre a atual Diretoria Executiva,

Conselho Gestor e Conselho Fiscal da igreja

DIRETORIA  EXECUTIVA 
Gerir a igreja administrativamente e  

representá-la  diante dos órgãos governamentais
Presidente - Pr. Roberto 

Vice-Presidente - Nilson 

Diretor Administrativo - Ilídio 

1º Secretário - Pr. Lucas 

2a. Secretária - Selmara 

1º Tesoureiro - Maurício 

2º Tesoureiro - Rogério Siqueira

CONSELHO GESTOR 
Administração eclesiástica e  

doutrinária da igreja 
Pr. Roberto -  Pr. Lucas -  Ilídio - Sr. Geraldo

Maurício - Adalgisa - Bet Dias

CONSELHO FISCAL 
Verificação fiscal e legal das contas  

e patrimônio da Igreja 

Jales - Regina - Rodrigo

Oremos por estes irmãos(ãs)



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 

13

Maurício Luiz da Silva07

07

13

Izabela Mendes Silva

Luciana Espíndola 
 Moreira

Martin Alberto Sarda  
Gammino

Que Deus abençoe vocês  
em nome de Jesus!


