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INFORMATIVO 17 de junho de 2018 
ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"E eu, João, vi a santa cidade, a nova

Jerusalém, que de Deus descia do céu,
adereçada como uma esposa ataviada

para o seu marido." Ap 21:2 

         Eu e você somos a Igreja. A Igreja é a noiva de Cristo. O noivo vem!
Como ele nos encontrará? 
         Uma noiva que se preza, à espera do noivo, possui comportamentos
bem transparentes: 
         ● Conhece o noivo: quem ele é, seu caráter, sua fidelidade, e tem
certeza de que suas promessas são verdadeiras. A noiva sabe que o noivo a
ama com o amor perfeito. Ef 5.25 
         ● Deixa tudo para seguir o noivo: a qualquer momento o noivo
chegará e ela estará pronta para o seguir, não procrastinará nem inventará
desculpas. Ela estará preparada, não há nada, a partir do compromisso já
firmado, que a impeça de viver uma nova etapa em seu relacionamento. Ela
já deixa tudo agora! Mt 16.24 
         ● Permanece fiel: somente o noivo a atrai. Por mais que sejam os
desejos de seu coração e de sua natureza, a noiva se guarda para o noivo.
Sl 101.6 
         ● Serve-o desde o compromisso firmado: serve somente a Ele, não a
outros ou a si mesma. Serve com alegria, faz, agora, o que alegra o coração
do noivo. Suas ações e pensamentos são todos para agradar o noivo, não
somente quando chegar o  grande dia, mas agora! Cl 3.23 
         ● Espera com paciência: o noivo vem, essa verdade é inabalável!
Mesmo diante da espera incômoda, do imediatismo do desejo de estar com o
noivo, a noiva tem paciência, pois sabe que grandes e inimagináveis coisas
virão. Tg 5.7 
         ● Beleza: a noiva se prepara a cada novo dia, seu desejo é que o
noivo a encontre sem mácula e sem rugas. Cuida e preserva seu corpo, sua
mente e seu espírito, pois o noivo pode chegar a qualquer momento para
buscá-la. Ef 5.27 
         ● Alegria: mesmo diante das lutas, preocupações e atrações, a noiva
tem alegria, pois sabe que a alegria que o noivo lhe proporciona é eterna e
vem dele.  Jd 24 
        O noivo vem! Como ele me encontrará? Preciso estar pronto hoje, não
deixarei para aprontar-me amanhã! Ap 19.7 
                                                                          No amor do Senhor Jesus 
                                                                          Roberto A. Waisman

IGREJA: A NOIVA À ESPERA DO NOIVO 



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 



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 

Nathália Carolina  
Fonseca de oliveira18

19

21

Larissa Rezende A.
Lima

Marlene Azevedo 
 de Andrade Costa

Parabéns irmãs! Muitos
anos de vida e bençãos

para vocês!


