
  

 

Boletim  

Informativo 
22 de janeiro de 2017—ANO XXXII 

SEMENTE MORTA, PLANTA QUE NASCE! 

 

“Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair 

na terra e não morrer, continuará ele só. Mas, se morrer, dará 

muito fruto. ” (João 12:24) 

 

É bem provável que você já fez aquela experiência 

do grão de feijão no algodão. Qual não era a expectativa a 

cada dia, olhando para o recipiente com o grãozinho no algo-

dão, para ver se já brotara! E qual não era a decepção quan-

do percebíamos que o carocinho de feijão estava murcho, 

feio e sem graça, bem pior do que quando foi colocado no 

algodão umedecido... 

Como diz o Evangelho de João 12.24, se o grão não 

morrer, continuará ele só, mas, se morrer, dará muito fruto!  

As sementes que têm sido plantadas em nossos co-

rações não podem ficar isoladas, sozinhas, guardadas. O 

grão de feijão pode até germinar num ambiente úmido e pro-

pício, mas não prosperará se não for lançado na terra boa. 

Nossas sementes não prosperarão e não gerarão 

frutos se não forem plantadas em solo fértil! Nossos corações 

precisam ser preparados para receber as sementes da Pala-

vra de Deus, sendo adubado pelas tribulações e provações, 

recebendo os nutrientes das nossas respostas de oração, 

sendo regados pelas maravilhosas promessas de Deus que 

se cumprem em nossas vidas, aquecidos pelo Sol da Justiça, 

que é o próprio Cristo, que se fez justiça em nosso lugar, que 

nos amou quando ainda éramos pecadores! 

Portanto, ainda que nossas sementes morram, ainda 

que viver em Cristo exija de nós sacrifícios, precisamos conti-

nuar em Cristo, e, morrendo para nós mesmos, em Cristo 

teremos vida, e vida em abundância!  

 

Em Cristo, 

Lucas Kind 

 

Aniversariantes 

da Semana: 

 
29/01 – Luiza Resende 
Araújo Lima 
 
 
 

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 (5 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 

Z U M B A 
 PARA MULHERES 

 
   QUINTAS-FEIRAS  / 20H 

   
PARTICIPE! 



  

 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 
Versículo da Semana:  

“Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dú-
vida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos.“ (Salmos 126:6) 

 

 

 
 

PROJETO  
MULTIPLICANDO BÊNÇÃOS 

Às segundas-feiras:   
de 15h às 17h (Aula de Inglês)  
de 17h às 18h (Quinzenalmente: conversação, reforço e Escola Bíblica)  
Idade: A partir de 11 anos  
Investimento Mensal: R$ 50,00 (incluso material didático)  
Turma com 08 alunos  
 

 INÍCIO DAS AULAS EM FEVEREIRO  
*INSCRIÇÕES ABERTAS - VAGAS LIMITADAS*  

  

 

 

 

 

 

 

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) 

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 

QUERIDOS IRMÃOS  
 

ESTAMOS RECOLHENDO ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS, ÍTENS 

DE HIGIENE PESSOAL E TAMBÉM OFERTAS PARA AJUDAR AL-

GUMAS FAMÍLIAS.  

 

As contribuições podem ser entregues no culto de domingo, às quar-

tas-feiras à noite no Encontro de Oração ou em qualquer dia da sema-

na no período da tarde. 

 

“Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de 

beber...” (Mateus 25:35) 

LIVRARIA  

MOVE 
Retornaremos 

em 05/02 VOLTAREMOS A NOS ENCONTRAR  

EM 04/02 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/126/6

