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INFORMATIVO 29 de abril de 2018 
ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
"Levai as cargas uns dos 

outros, e assim cumprireis a 
lei de Cristo. " Gálatas 6:2 

         O Senhor nos diz: Por isso, não tema, pois estou com você; não tenha 

medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei; eu o segurarei com 

a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10 

         Davi tem a certeza dessa verdade: porque tu estás comigo. Salmos 23:4 

         O Senhor dá ordem aos anjos: Porque aos seus anjos dará ordem a teu 

respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão 

nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Salmos 91:11,12 

         O Senhor ombreia perfeitamente conosco! 

         Precisamos aprender e exercitar o ombrear uns com os outros. 

         Um dos momentos mais marcantes do ombrear na Bíblia é o de Rute e 

Noemi: Não me instes para que te abandone, e deixe de seguir-te; porque 

aonde quer que tu fores irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu; o 

teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus; onde quer que morreres, 

morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se 

outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Rute 1:16,17 

         Estar com os que se alegram e com os que choram. Noemi havia perdido 

seu marido e filhos. Tornara-se viúva e desamparada. Seria mais uma à 

margem da sociedade, vivendo em condição de miserabilidade. Para ela, uma 

certeza: Porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Rute 1:13. 

         O Senhor, então, prova o seu amor e cuidado através da vida de Rute. 

         Da mesma forma, o Senhor deseja nos usar na vida das outras pessoas. 

Estejamos prontos todos os dias para nos ombrear! 

                                                                         No amor do Senhor Jesus 

                                                                         Roberto A. Waisman 

Ombrear 
Ombrear - pôr-se ombro a ombro com alguém.



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 de Adolescentes: 
(feminina) 
Sábado - 15h (quinzenal) 
Líder: Camila 

Célula mista, homem ou mulher 
com filhos a partir de 2 anos 
5a. Feira  às 20hs 
Líder: Silvana  

Estamos 

reestruturando  

algumas  células.  

Em breve 

novidades!



Importante
Irmãos(ãs) conforme a ultima assembleia realizada dia 08/04, 
segue algumas informações sobre a atual Diretoria Executiva, 

Conselho Gestor e Conselho Fiscal da igreja

DIRETORIA  EXECUTIVA 
Gerir a igreja administrativamente e 

representá-la  diante dos órgãos governamentais
Presidente - Pr. Roberto 

Vice-Presidente - Nilson 

Diretor Administrativo - Ilídio 

1º Secretário - Pr. Lucas 

2a. Secretária - Selmara 

1º Tesoureiro - Maurício 

2º Tesoureiro - Rogério Siqueira

CONSELHO GESTOR 
Administração eclesiástica e 

doutrinária da igreja 
Pr. Roberto -  Pr. Lucas -  Ilídio - Sr. Geraldo 

Maurício - Adalgisa - Bet Dias

CONSELHO FISCAL 
Verificação fiscal e legal das contas 

e patrimônio da Igreja 

Jales - Regina - Rodrigo

Oremos por estes irmãos(ãs)



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 

05 Alisson Santos 

Pereira Rabelo

Deus abençoe 

sua vida! 

Que você seja 

benção por onde 

quer que você vá, em 

nome de Jesus.


