
  

 

Boletim  

Informativo 
25 de dezembro de 2016—ANO XXXI 

NASCIMENTO DO SALVADOR: FATO INDISCUTÍVEL 

 25 de Dezembro: Seria esta a data do nascimento de Cris-

to? Os estudos mostram que não! 

Árvores de natal, bolas, presépios, luzes, pisca-piscas, enfeites na-

talinos, presentes e muito mais. Por que motivo? Olhemos para o 

coração 

 O que realmente importa?  Nosso Salvador nasceu! Deixou 

de ser Deus e se tornou semelhante aos homens (Filipenses 2.7): 

Nascimento do Salvador: “Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o 

Salvador que é Cristo, o Senhor.” (Lucas 2.11) 

 Devemos celebrar todos os dias como o anjo e o exér-

cito celestial! “Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos ho-

mens aos quais ele concede o seu favor”. (Lucas 2:13 e 14) 

 Devemos testemunhar como os pastores!“contaram a 

todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino...” (Lucas 

2:17e18) 

 Devemos nos prostrar diante dEle e presentear o Salva-

dor, com o melhor dos presentes, com o que mais temos de 

valor: Nossa própria vida! “Prostrando-se, o adoraram. Então abri-

ram os seus tesouros.” (Mateus 2:11) 

 Devemos aceitar o convite e viver em sua companhia, 

pois Ele é Deus conosco! "A virgem ficará grávida e dará à luz um 

filho, e lhe chamarão Emanuel" que significa "Deus conosco”. 

(Mateus 1:23) 

 Devemos mudar nosso caminhar! No meio de tão gran-

de número de rituais e adereços, não vamos perder o real sentido do 

nascimento do Salvador, não podemos voltar pelo mesmo caminho 

que vivíamos antes de conhecê-lo. Nossa vida precisa mudar: “E, 

tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retor-

naram a sua terra por outro caminho.” (Mateus 2:12) 

 Devemos viver a bênção que nos vêm do nascimento 

daquele que é chamado: “...maravilhoso Conselheiro, Deus Pode-

roso, Pai Eterno, Príncipe da Paz.” (Isaías 9.6) 

 Devemos entender que o Salvador é presente do zelo e 

do amor do Senhor pelo seu povo, não o merecemos! (Isaias 

9.7; João 3.16) 

 

No amor do Senhor 

Pr. Roberto A. Waisman 

Aniversariante 

da Semana: 

 

27/12 – Mirtes Fonseca 

Vieira de Oliveira  
 

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 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 

Versículo da Semana:  

“E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vi-
mos a sua glória, como a glória do unigênito do 
Pai, cheio de graça e de verdade." (João 1:14)                                                  

Intensivo de férias destinado àqueles que 

desejam, futuramente, trabalhar na área 

de TI -Tecnologia da Informação.  
 

Início das aulas: 12 de Janeiro 

Faixa Etária: a partir 13 anos 

Duração: 03 meses 

Carga Hor. semanal: 1 aula/2hrs duração  

Investimento mensal (simbólico): R$20,00   

 

Módulo 1-Servidores e Estações (Linux/Windows) 

Módulo 2-TCP/IP Programação Web (HTML5) 

Módulo 3-Virtualização (Vmware) 

Módulo 4-Cloud Computing (AWS/Azure) 

Módulo 5-Segurança da Informação (ISO 27001) 

Módulo 6-Monitoramento (Spaceworks) 

 

**INSCRIÇÕES ABERTAS ** 
CURSO DE INFORMÁTICA  

ADMINISTRAÇÃO DE TI - Conceitos Básicos  

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/2/13,14
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/2/17,18
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/lc/2/17,18
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/2/11
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/1/23
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mt/2/12
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/1/14


  

 

QUERIDOS IRMÃOS  
 

ESTAMOS RECOLHEN-

DO ALIMENTOS NÃO 

PERECÍVEIS, ÍTENS DE 

HIGIENE PESSOAL E 

TAMBÉM OFERTAS 

PARA AJUDAR ALGU-

MAS FAMÍLIAS.  

 

As contribuições podem 

ser entregues no culto de domingo, às quartas

-feiras à noite no Encontro de Oração ou em 

qualquer dia da semana no período da tarde. 

 

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

sede, e destes-me de beber...” (Mateus 25:35) 

Importante: 
* Não haverá cantina  

dia 25/12 

* A programação de      

Janeiro será informada 

durante os cultos!! 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

DOMINGO:  

Escola Bí-

blica Domi-

nical:  

(Em refor-

mulação) 

 

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. 
 

 

Recesso Z U M B A 
 Atenção, mulheres!  

      Retornaremos  

         em 12/01. 

LIVRARIA  

MOVE 
Retornaremos 

em 05/02 


