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Maravilhosa Graça 
 (SÉRIES ESPECIAIS PARA FIM-DE-SEMANA  / SEMANA DE ORAÇÃO) 
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I. SÉRIES E FORMATOS 

São 2 Séries, com temas distintos, sendo que a primeira tem 4 diferentes formatos: 

A. Série MARAVILHOSA GRAÇA – é a principal Série e a razão da existência desse Projeto. Trata  da Doutrina da 

Salvação através do foco da Graça de Cristo Jesus, de forma conversacional, didática porém, descontraída, 

mostrando ao longo da Bíblia, numa Linha do Tempo, do Éden ao Céu,  como se encaixam esses elementos: Graça, 

Fé, Conhecimento, Obediência, Perdão, Justificação, Santificação e Glorificação.  

Essa Série pode ser apresentada em 4 formatos distintos, de forma a poder se encaixar melhor no Calendário de 

eventos das igrejas. Veja o formato mais adequado para sua igreja: 

1) Fim-de-Semana completo (4 Sermões) – Formato principal e que mais costumamos fazer.  São 4 Sermões, 

iniciando Sexta-feira à Noite, continuando no Sábado de Manhã e à Tarde, e finalizando Domingo à Noite. 

2) Fim-de-Semana reduzido (3 Sermões) – Nesse formato, apresentamos a Série em 3 Sermões,  iniciando na 

Sexta-feira à Noite e continuando no Sábado inteiro de Manhã e à Tarde. Ou iniciando no Sábado, fazendo 

de Manhã e à Tarde, e finalizando no Domingo à Noite. 

3) Sábado Único (2 Sermões) - Nesse formato, o mais compacto, a Série é apresentada em 2 Sermões centrais, 

em um Sábado inteiro, Manhã e à Tarde.  

4) Mini Semana de Oração (5 Sermões) – Esse é um formato com um Sermão a mais, começando numa 

Quarta-feira e terminando no Sábado à Tarde.   

B. Série MÚSICA & ADORAÇÃO – Essa é uma Série nova, criada para atender a pedidos, para apresentar esse tema 

discutido e polêmico, em uma atmosfera de tolerância, respeito consciente, bem como de graça responsável. Ela 

tem um formato único: são 2 Sermões, um no Sábado pela Manhã e o outro no mesmo Sábado à Tarde. 

II. OBSERVAÇÕES GERAIS 

1) Em igrejas pequenas, para minimizar custos e estender os benefícios, atingindo um maior número de pessoas com 

essa importante mensagem, o ideal é realizar em conjunto com uma igreja maior, de preferência Central de Distrito. 

2) Destaca-se o fato de que as duas Séries, tanto a Maravilhosa Graça quanto a Música & Adoração, foram 

planejadas visando o público interno, ou seja, público adventista, que já conhece os rudimentos da mensagem e 

deseja se aprofundar nesses temas. Mas, nada impede que pessoas não-adventistas ou interessadas, possam 

usufruir e entender bem  o tema que é apresentado. 

3) A Série Música & Adoração é direcionada para igrejas que tenham problemas efetivos na área de Música, e deve 

ser apresentada, preferencialmente, numa segunda oportunidade, após a Série Maravilhosa Graça, nunca antes. 
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III. ORADOR 

MÁRIO JORGE LIMA – Orador, músico, compositor, autor de um grande número de letras, músicas e musicais 

completos,  gravados por grupos e cantores de nossa igreja. É o autor das letras e textos da recente Cantata Herói 

da Fé, produzida pelo UNASP-EC, que trata da Doutrina da Salvação a partir dos escritos do apóstolo Paulo. Mário é 

membro da IASD de Moema, São Paulo-SP. É coordenador de equipes evangelísticas em São Paulo, com atuação em 

Evangelismo Adulto, Evangelismo Infantil, Encontro de Casais e também um dos oradores da Rádio Moema.   

IV. RECURSOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS 

Serão necessários alguns itens técnicos relativos a telão, computador, projetor, microfone, todos muito simples e 

que a maioria das igrejas possui, e que  detalharei após a confirmação de realização da Série. 

V. CUSTOS  

Esse é um ministério inteiramente leigo e pessoal. Portanto não há pagamento de nada em retribuição à realização 

dessa Série. Apenas disponibiliza-se ao final os CDs com os Sermões desta Série, bem como da Cantata Herói da Fé, 

para quem estiver interessado em levar esse material para casa. Os únicos custos necessários são: 

1) Passagem aérea (para fora de São Paulo-SP), ou ajuda de combustível quando a cidade puder ser alcançada 

rapidamente de carro ou ônibus (até 2 horas de viagem) a partir de São Paulo.  

2) Hospedagem / Refeições– Quando for necessário pernoitar na cidade no fim-de-semana, providenciar quarto 

simples de hotel, bem como refeições. Quando a igreja tiver dificuldades com os custos, para facilitar e minimizar 

esses custos, a hospedagem pode ser feita em casa de irmãos da igreja. 

VI. INFORMAÇÕES NA WEB 

Sobre o Projeto Maravilhosa Graça e sobre a atuação pessoal de Mário Jorge Lima, veja na Web: 

1) Projeto Maravilhosa Graça - Site:     www.adveniat.com.br/pmg 

2) Projeto Maravilhosa Graça - Facebook:    www.facebook.com/maravilhosagraca 

3) Projeto Maravilhosa Graça – Depoimento Pr. Jimmy - USA: www.youtube.com/watch?v=GVanrc7hCGQ  

4) Seleção de trabalhos musicais de Mário Jorge Lima:   www.youtube.com/embed/ciwDDOBTMrU 

5) Entrevista Rede NT - PERFIL MUSICAL:    www.youtube.com/watch?v=QUn7iUMlv78 

6) Entrevista Rede NT - CAIXA DE MÚSICA:    www.youtube.com/watch?v=yg7T5I2GuUU 

7) Rede NT - Herói da Fé – Bastidores – Parte I:    www.youtube.com/watch?v=41FLZ_GAHF4  

8) Rede NT - Herói da Fé – Bastidores – Parte II:   www.youtube.com/watch?v=t4KGTpOhfNU  

9) Rede NT - Herói da Fé – Bastidores – Apresentação:   www.youtube.com/watch?v=YUiT1uW2ZMs  

10) Blog de Palestras e Textos de Mário Jorge Lima:   instantaneosdoreino.blogspot.com 

VII. REFERÊNCIAS 

Esse é um Projeto que envolve teologia e a doutrina Adventista. Deus tem nos movido a trazer entendimentos 

atualizados dessas verdades, e pra evitar questionamentos, prudentemente tomamos o cuidado de obter aprovação 

e conhecimento pastoral daquilo que está sendo feito.  Além dos nomes citados abaixo, também podem ser 

consultados livremente todos os pastores das igrejas por onde passou o Projeto (vide www.adveniat.com.br/pmg).  

http://www.adveniat.com.br/pmg
http://www.facebook.com/maravilhosagraca
http://www.youtube.com/watch?v=GVanrc7hCGQ
http://www.youtube.com/embed/ciwDDOBTMrU
http://www.youtube.com/watch?v=QUn7iUMlv78
http://www.youtube.com/watch?v=yg7T5I2GuUU
http://www.youtube.com/watch?v=41FLZ_GAHF4
http://www.youtube.com/watch?v=t4KGTpOhfNU
http://www.youtube.com/watch?v=YUiT1uW2ZMs
http://instantaneosdoreino.blogspot.com/
http://www.adveniat.com.br/pmg
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Pr. JOSÉ SILVIO FERREIRA 

Ex-Ministerial da Associação Paulistana 

E-mail: jose.silvio@paulistana.org.br 

Tel: 011-3545-0900 

Pr. ELIAS BRENHA 

Pastor da IASD de Moema-SP 

Email: eliasbrenha@hotmail.com 

Tel: 011-9607-2675 

Pr. DIRCEU ZANELLA 

Pastor da IASD da Barra da Tijuca-RJ 

E-mail: pr.zanella@gmail.com  

Tel: 011-9622-7668 

Pr. RONALDO ALBERTO OLIVEIRA 

Pastor da IASD Central Paulistana 

E-mail: ralberto@iasdcentralpaulistana.org.br 

Tel: 011-9942-4787 

Pr. PAULO PINHEIRO 

Redator da Casa Publicadora Brasileira – Tatuí – SP 

E-mail: pp.pinheiro@uol.com.br  

Pr. EDEMILSON (JIMMY) CARDOSO 

Pastor da IASD Capital Brazilian Temple – New York - USA 

E-mail: jimmycardoso@yahoo.com  

Pr. BENEDITO MUNIZ 

Pregador da Equipe Adveniat e responsável pelo Evangelismo em São Caetano do Sul . 

E-mail: munizconsult@gmail.com  

Tel: 011-2379-9301 / 011-8728-9099 

VIII. ROTEIRO SUGERIDO PARA REALIZAR O PROJETO 

Um roteiro simples para a liderança da igreja definir e planejar a realização das Séries: 
 
1) Definir qual a Série e o Formato que melhor se encaixam no Calendário da igreja (vide Ítem I). 
 
2) Agendar as datas e confirmar na Comissão de sua igreja, colocando-a no Calendário anual. 
 
3) Ver posteriormente comigo os detalhes técnicos e de execução de cada Programação (música, som & imagem, 
etc), bem como a publicidade que será feita e se envolverá ou não outras igrejas do distrito. 
 
4) Providenciar a verba para as despesas (passagens, hospedagens, refeições). 

5) Orar muito pelo evento, por todos os envolvidos e principalmente pelos que assistirão às programações.  

  

mailto:jose.silvio@paulistana.org.br
mailto:eliasbrenha@hotmail.com
mailto:pr.zanella@gmail.com
mailto:ralberto@iasdcentralpaulistana.org.br
mailto:pp.pinheiro@uol.com.br
mailto:jimmycardoso@yahoo.com
mailto:munizconsult@gmail.com
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IX. CONTATOS 

Para qualquer contato ou convite, anote os dados abaixo, ou, se preferir, entre direto nas páginas do Projeto citadas 

acima no item VI, e de lá faça contato: 

 

MÁRIO JORGE LIMA 

 

Telefones:  

Celular:   011-9-9167-7724  

Residência:  011-5594-7238  

Trabalho:  011-5594-1811  

E-mail:    mariolima@multisites.com.br 

Facebook pessoal:  www.facebook.com/mariojorgelima 

 

 

 

          

Mário Jorge Lima 
(Orador) 

 

 

mailto:mariolima@multisites.com.br
http://www.facebook.com/mariojorgelima

