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INFORMATIVO 30 de setembro de 2018 
ANO XXXIII

Medite na Palavra

de Deus
"O que é direito escolhamos 

para nós; e conheçamos entre 
nós o que é bom." Jó 34:4 

 "A corrupção moral de uma nação faz cair seu governo, mas o
líder sábio e prudente traz estabilidade." Provérbios 28:2 
 
Segundo especialistas em eleições, voto útil é  uma estratégia
para se  derrotar um candidato indesejado.  
Para muitos eleitores, votar em um candidato que não tem
chances de vencer  é descartar o voto, fazendo com que ele se
torne inútil, o que os leva  a votarem em candidatos que têm
chances reais de vencer, tentando evitar a vitória do candidato
mais forte do qual não gostam. 
Para nós, cristãos, voto útil deve ser o voto orado! Quero dizer,
devemos realmente buscar de Deus quem são  aqueles que Ele
quer para a nação brasileira.  
A Palavra de Deus diz que devemos orar pelas autoridades,
que são instituídas por Ele. Você tem feito isso?!  
Você tem uma semana para orar e apresentar a Deus seus
anseios enquanto cidadão brasileiro. Mas não se esqueça de
que, mais do que isso, você é cidadão do céu, embaixador de
Cristo, para a glória de Deus!  
Vote consciente! Vote crente!  
Em Cristo,  
Pr. Lucas Kind  

Voto útil é voto orado 



Nossas
Células

Viva essa
 

Experiênc
ia!

Célula de Homens: 
Terça-feira - 20h  
Líderes: Pr. Roberto  
Local: IGM 
 
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 Glue 
Garotas de 10 a 13 anos 
5a. Feira às 19hs 
Líder: Lu Moreira  
 
 

Nosso dia a dia



Continuamos nessa empreitada



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 

Janaina Elisandra R.
Costa

Que a graça de
Deus repouse

sobre a vida de 
vocês em nome

de Jesus!

Amanda Cristina Neves
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