
  

 

Boletim  

Informativo 
11 de dezembro de 2016—ANO XXXI 

HOMEM NATURAL x NOVO HOMEM 

 "Mas bendito é o homem cuja confiança está no Se-
nhor, cuja confiança nele está. 

Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que es-

tende as suas raízes para o ribeiro.” (Jeremias 17:7-8) 
 

A Palavra de Deus em Jeremias 17. 5-8 nos faz refletir sobre 
Homem natural x Novo homem. 

Homem Natural: o coração afasta-se do Senhor, confia nos 
homens, sua força vem do homem mortal.  Resultado: O homem 
natural é Maldito. Vive como árvore no deserto; não reconhece o 
bem, mesmo que ele venha sobre sua vida; vive em lugares secos e 
solitários. 

Novo Homem: o coração está no Senhor; confia unicamen-
te no Senhor. Resultado: O novo homem é Bendito. Vive como árvo-
re plantada junto às águas; enfrenta a seca e suas raízes são profun-
das; não deixa de dar frutos. 

Chama a nossa atenção: 
 “Ele será como uma árvore plantada”: ensina-nos que ele 

foi transplantado de um local para outro. Sim! Veja o que diz Colos-
senses 1.13: “Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos 
transportou para o Reino do seu Filho amado”. 

A raiz profunda que sustenta o novo homem é o amor, 
sim, o amor de Deus, demonstrado por Jesus e que nós demonstra-
mos ao próximo. (Efésios 3.17) 

O novo homem está em Cristo, é mantido vivo e saudável 
em todo tempo, porque recebe a Água Viva que provem do Trono, 
dada por Jesus. O novo homem é transplantado da morte eterna 
para a vida eterna. A nova vida é possível, pois sua raiz é o amor do 
Soberano Deus e a água que a alimenta é a água viva dada por Je-
sus.  

Resultado: o novo homem, como toda árvore saudável, dá 
fruto, não por sua própria força, mas pelo dom que o Espírito do 
próprio Deus concede para frutificar. Somos árvores transplantadas, 
vivamos a nova natureza e no novo e verdadeiro ambiente que o 
Lavrador (Pai celestial) nos plantou.   

No amor de Cristo, 
Roberto Waisman 

Aniversariante 

da Semana: 

 

13/12 - Maria da 

Conceição Gonçalves 

Nézio. 
 
 
 

Deus seja louvado  
por sua vida!!! 

INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

  

 

FAÇA PARTE DE  

UMA CÉLULA: 
 

Célula de Homens: 

3ª feira—20h 

Líderes: Maurício e Pr. Roberto 

Local: Sede 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 g 

Local: Sede IGM 

Célula Infantil (4 à 11 anos): 

5ª feira-19h - Líder: Louiziania 

Local: Sede 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: Martin 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 

Versículo da Semana:  

 

“Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de  
águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo; as suas folhas 
não cairão, e tudo quanto fizer prosperará.” 
                                                                                  (Salmos 1:3) 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jr/17/7,8
https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/1/3


  

   

 

 

 

 

 

 

DOMINGO:  

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 lateral Rua 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 
nela 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 

Menu 

 

Salgados R$ 2,50 

Arroz doce  R$ 2,50 

Suco Natural.   R$ 1,00 

Refrigerante R$ 0,50 

Paçoca R$ 0.50 

 

 

 

 

 

DOMINGO:  

Escola Bí-

blica Domi-

nical:  

AVISO AOS PAIS 
 

O recesso do Ministério 

Infantil será de: 

25/12 à 06/02 

Durante este período 

não teremos 

ministrações infantis  

ao longo dos cultos. 
 

 

Z U M B A 
  PARA MULHERES 
         QUINTAS  -  FEIRAS  / 20H 

             PARTICIPE! 

LIVRARIA  

MOVE 
VISITE-NOS ! 


