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Conheço-te por teu nome!
“Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos.” (Êxodo 33:12)
Estas foram as Palavras de Deus a Moisés!
Conhecer intimamente, como um rei que conhece pelo nome, no meio da multidão de
servos, aqueles com quem tem intimidade. No verso anterior encontramos a prova dessa
intimidade com o Todo Poderoso: “E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o
seu amigo.” (Êxodo 33:11)
Amigo não é conhecido, é alguém com quem se tem intimidade, segredos são revelados e
compartilhados, há conversas íntimas e existe confiança entre eles.
O Senhor escutava a voz de Moisés e ele escutava a voz do Senhor!

“Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto, que tens dito; porquanto achaste graça aos
meus olhos, e te conheço por nome.” (Êxodo 33:17)
Moisés foi como o servo e amigo de quem o rei se agrada e lhe faz favores imerecidos. Moisés
também foi referencial de intimidade para o jovem Josué. Ele o levava quando subia para a tenda
da congregação. Um dia Josué escutou do Senhor: “como fui com Moisés, assim serei contigo; não
te deixarei nem te desampararei.” (Josué 1:5)
Cada um de nós é conhecido de Deus. (Salmos 139:1). Antes que nossos pensamentos se
transformem em palavras Ele já os conhece. (Salmos 139:4)
Jesus disse: “Vocês são meus amigos!” (João 15:15)

“E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo.”
(I Timóteo 1:14)
Aleluia!! Assim como Moisés escutou, possamos escutar do Senhor: “Conheço-te pelo teu
nome, também achaste graça aos meus olhos.” (Êxodo 33:12)
Assim como Moisés fez com Josué, possamos também, motivar e ensinar outros a serem
íntimos do Senhor, seguindo o nosso exemplo e um dia escutarão: “Como fui com (seu nome),
assim serei contigo!”
No amor do Senhor Jesus
Roberto A. Waisman

Medite na Palavra

de Deus

" O Senhor confia os seus segredos
aos que o temem, e os leva a
conhecer a sua aliança."
Salmos 25:14

Nossas
Células
Célula de Homens:
Terça-feira - 20h
Líderes: Maurício e Pr. Roberto
Local: IGM
Célula de Jovens Casais com ou
sem filhos e Jovens Noivos:
Quinta-feira - 20h (quinzenal)
Líder: Amanda
Célula de Jovens Casais:
Sexta-feira - 20h (quinzenal)
Líderes: Martin e Juliana
Célula de Mulheres:
Terça-feira: 20h
Líder: Beth Dias
Célula Infantil: (6 à 11 anos)
Quinta-feira - 19h
Líder: Louiziania
Local: IGM
Célula de Adolescentes:
(feminina)
Sábado - 15h (quinzenal)
Líder: Camila
Célula de Adolescentes:
(masculina)
Quarta-feira - 19h30
Líder: Gabriel Mamede
Célula mista, homem ou mulher
com filhos a partir de 2 anos
5a. Feira às 20hs
Líder: Silvana

Viva essa
Experiência!

Estarão conosco alguns jovens da Igreja
Batista Manassés (Pr. Davi) e da Siló Igreja
Cristã(Pr. Eduardo). E nesse sentido de Reino
estamos FIRMES com o propósito de sairmos
melhores deste impacto com a Palavra de Deus!
Obrigado Senhor por esta oportunidade!

Aniversariantes da
Semana
07

Isabela Alvarenga

10

Thais Lott

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
Tel: (31) 3371-5879
e-mail: secretaria@gracamaior.org
Facebook: Graça Maior BH
Site: www.gracamaior.org
ENDEREÇO:
R: Campos Sales, 134
(entrada R. Pe Matias, 21)
Bairro Calafate

