
Boletim

INFORMATIVO 24 de junho de 2018 
ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"O Senhor conhece os

pensamentos do homem, 
 que são vaidade. " Sl 94:11 

       Ser um cristão possui duas características inseparáveis. A primeira é
crer em Jesus como único e suficiente Salvador, Filho do Altíssimo,
encarnado, ressurreto e que voltará. A segunda característica é viver como
Ele, seguir o seu exemplo moral e relacional, fazendo tudo enraizado no
Amor Supremo. 
       Aquele que tem a mente de Cristo, enquanto peregrina neste mundo: 
           ● conhece a esperança para a qual foi chamado, tem a certeza da     
       maravilhosa herança a ele destinada e o incomparável poder do           
       Senhor. Ef 1.18-19 
           ● renova sua mente, retirando dela o que não se assemelha e se     
       alinha com a mente de Cristo. Rm 12.1 
           ● passa a viver e a enfrentar cada circunstância como Cristo viveria 
        ou enfrentaria, com a mesma atitude, os mesmos discernimentos e       
        pontos de vista, ansiando por experimentar a vontade de Deus. Rm     
        12.3   
           ● tem a sua mente guardada pela paz que Deus concede. Fl 4.6-7 
           ● vive de acordo com o que o Espírito de Deus deseja. Rm. 8.5 
           ● clama a Deus como Davi: “Sonda-me, Senhor, e prova-me,             
        examina o meu coração e a minha mente”. Sl 26.2 
        Para termos a mente de Cristo, devemos conhecer, meditar e praticar a
Palavra. É um exercício constante.  
        Para termos a mente de Cristo, precisamos orar sem cessar, pois o
Espírito Santo, o Espírito da Verdade, nos ensinará todas as coisas e nos
ajudará nas nossas fraquezas. 
        Para termos a mente de Cristo, precisamos nos esvaziar de nós
mesmos e enchermo-nos do Espírito de Deus! 
        Que o Senhor nos socorra e venha em nosso auxílio! 
                                                                          No amor do Senhor Jesus 
                                                                          Roberto A. Waisman

A MENTE DE CRISTO NO CRISTÃO 



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 

Marcelo Alvarenga 

do Carmo
29

Deus
abençoe sua

vida  em
nome de
Jesus!


