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“O Reino de Deus é semelhante a um homem que lança a 

semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma quer se 

levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba 

como. A terra por si própria produz o grão: primeiro o talo, 

depois a espiga e, então, o grão cheio na espiga. Logo que o 

grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou 

a colheita". (Marcos 4:26-29) 

 

 A Semente é a Palavra de Deus, a mensagem de 

Cristo que é semeada no solo bom (Marcos 4:20). Essa pará-

bola contada por Jesus foca no desenvolvimento dessa boa 

e poderosa semente no coração bom, onde ela foi lançada.  

 A semente tem nela mesma o poder de germinar, 

crescer e frutificar. É um processo gradual em que ela intera-

ge com o solo. Há no solo também um poder sobrenatural, o 

Espírito de Deus, que é dado quando recebe essa semente. 

Assim, o coração quebrantado, gradativamente é transforma-

do e restaurado pela Palavra, tornando-se, à cada dia, mais 

semelhante a Cristo. (Romanos 8:29) 

 Quando Cristo narra as etapas (talo, espiga e grão 

cheio), fica claro o tempo necessário para que cada uma de-

las aconteça. Ao olharmos para a natureza, observamos isto 

claramente! É preciso paciência para que se cumpra cada 

etapa do crescimento espiritual em nossas vidas.  

 Haverá um dia em que a espiga mostrará seus 

grãos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, 

fidelidade, mansidão e domínio próprio, características de 

Cristo germinadas em nós. (Gálatas 5:22-23) 

 Chegará também o dia da grande ceifa, em que os 

grãos ficarão maduros, o dia final da vida do indivíduo em 

que ele deixa as condições terrenas para as condições celes-

tes. Que nosso coração e a planta que nEle se desenvolve, 

demonstre ao mundo o poder da ação do Espírito Santo e da 

Palavra de Deus em nós. 

No amor de Cristo, 

Pr. Roberto Waisman 

 

Aniversariante 

da Semana: 

 
03/02  -  Patricia    

Alvarenga C. Costa 
 

 
 

Deus seja louvado  
por sua vida!!! 

INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

A SEMENTE 
Processo de  

desenvolvimento 

  

 

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:  

"Não semearás a tua vinha com diferentes espé-
cies de semente, para que não se degenere o 

fruto da semente que semeares, e a novidade da 
vinha. (Deuteronômio 22:9) 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/mc/4/26-29
https://www.bibliaonline.com.br/acf/dt/22/9+


  

 

 

 

 
 

PROJETO  
MULTIPLICANDO BÊNÇÃOS 

Às quintas--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 

LIVRARIA  

MOVE 
Retornaremos 

em 05/02 VOLTAREMOS A NOS ENCONTRAR  

EM 04/02 

Z U M B A 
 

 Atenção, mulheres!  
Retornaremos em 02/02. 

 

 

 

 

DOMINGO:  

Escola Bí-

blica Domi-

nical:  

Ministério  

Infantil 
 

RETORNO EM   

05/02 
 

 


