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ESCRAVOS LIVRES 

 Não podemos fechar nosso entendimento à verdade: a 
escravidão existe em nossos dias. Podemos observar as manche-
tes de empresários que mantêm seus trabalhadores aprisionados, 
pais que escravizam seus filhos para permanecerem com sua “boa 
vida” e governos tiranos que escravizam o povo.  
 Proponho pensarmos no que a Palavra de Deus nos ensi-
na sobre a nossa escravidão. Provavelmente você exclamaria: “eu 
não sou escravo!” 
 Refleti sobre escravidão esta semana. O que me aprisio-
na? Do que sou escravo? Não foi difícil encontrar algumas alge-
mas, mordaças e correntes que limitam o movimento e são instru-
mentos de açoites. 
 Descobri que podemos ser escravos: do desejo de agra-
dar aos outros (e não me conscientizo que devo agradar a Deus!); 
De pecados não confessados e não tratados, que acabam gerando 
a dor; De pecados ocultos que não desejo conhecê-los e tratá-los; 
De minhas experiências religiosas, pois acredito que somente a 
minha experiência é válida.  
 Podemos ser escravos do conhecimento sem a revelação 
verdadeira, que somente o Espírito Santo concede; Do desejo de 
servir a Deus, porém sem Deus; Da minha história emocional, que 
não me permite viver as novas emoções que o Senhor me propor-
ciona; Da minha justiça como parâmetro para julgar os outros; Da 
mágoa profunda que não me permitem perdoar; Das inúmeras 
desculpas para deixar de fazer o que Cristo me ensina a fazer pelo 
seu exemplo; Dos meus desejos que guerreiam dentro de mim; De 
muitas outras correntes aprisionadoras como a vergonha, medo, 
dinheiro e mentira. 
 Oh, Deus, livra-me da escravidão em que vivo! 
 Lembro-me então: “E conhecereis a verdade, e a verdade 
vos libertará.” (João 8:32); “Se, pois, o Filho vos libertar, verdadei-
ramente sereis livres.” (João 8:36) 
 Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres. 
Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem 
escravos novamente. (Gálatas 5.1) 
 Aleluia! Glórias sejam dadas para todo o sempre ao Cor-
deiro! Amém!!! 
 
 

No amor de Cristo, 
Roberto Waisman 

Aniversariante 

da Semana: 

 

11/12 - Joana D’arc 
Belmonte Waisman  
  
 
 
 

Deus seja louvado  
por sua vida!!! 

INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

  

 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 

Versículo da Semana:  

 

“Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei; pô-lo-ei em 
retiro alto, porque conheceu o meu nome." (Salmos 91:14) 

CÉLULA One 
A Célula One começou em Maio/2010 com o propósito de investir em casais 
jovens. Durante todo esse tempo temos vivenciado grandes milagres e bênçãos 
de Deus. 

  
“A nossa Célula oferece um crescimento espiritual, aprendizado prático na vida 
individual e como casais e disciplina em amor. Nos permite crescer e nos faz 

querer ser melhor.” (Lena e Thiago) 
 
“A célula sempre foi uma benção em nosso relacionamento. Ela nos proporcio-

na diálogo, nos faz refletir sobre as nossas atitudes como casal e nos proporcio-
nou conhecer novos amigos e nos aproximar mais de Deus.” (Sheyla e Ansinho) 
 
“Fazer parte da célula está sendo muito especial para nossa família. Além das 
pessoas abençoadas que Deus colocou em nossos caminhos, o que é falado 
em cada encontro levamos para nossas vidas. Só tenho agradecer a Deus e 

aos nossos amigos, em especial o Martin e Juju. Deus colocou anjos em nossas 
vidas. Sabedoria, união, amizade, compaixão são alguns dos sentimentos que 
compartilhamos em cada encontro. O valor da união de uma família é cultivado 
em cada encontro. A célula Já faz parte das nossas vidas e não ficamos sem 

esse momento tão essencial.” (Rubia e Breno)  
Com amor, 
Martin e Ju  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/8/32
https://www.bibliaonline.com.br/acf/jo/8/36


  

 

QUERIDOS IRMÃOS  
 

ESTAMOS RECOLHENDO 

ALIMENTOS NÃO PERECÍ-

VEIS, ÍTENS DE HIGIENE 

PESSOAL E TAMBÉM OFER-

TAS PARA AJUDAR ALGU-

MAS FAMÍLIAS.  

 

As contribuições podem ser 

entregues no culto de do-

mingo, às quartas-feiras à 

noite no Encontro de Oração 

ou em qualquer dia da sema-

na no período da tarde. 

 

“Porque tive fome e destes-me 

de comer, tive sede, e destes-me de beber...” (Mateus 25:35) 

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 (4 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 

  

 

 

 

 

 

 

DOMINGO:  

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 lateral Rua Padre Matias, 21) 

Bairro Calafate 

 

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 
nela 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 

Menu 

Salgados 

Pudim de leite condensado  

 Suco Natural (maracujá) 

 Refrigerante 

 Paçoca 

 

Valores das porções: 

Salgados R$ 2,50 

Pudim leite condens.  R$ 2,50 

Suco Natural.   R$ 1,00 

Refrigerante e paçoca R$ 0.50 

 

 

 

 

 

DOMINGO:  

Escola Bí-

blica Domi-

nical:  

AVISO AOS PAIS 
 

O recesso do Ministério 

Infantil será de: 

25/12 à 06/02 

Durante este período 

não teremos 

ministrações infantis  

ao longo dos cultos. 
 

 

Z U M B A 
  PARA MULHERES 
         QUINTAS  -  FEIRAS  / 20H 

             PARTICIPE! 


