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VEJA COM OS OLHOS DE DEUS 

 

“Não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Se-

nhor não vê como o homem: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o 

coração". (1 Samuel 16:7) 

 

Assim como Moisés, escolhido pelo Senhor para uma grande obra, 

se declarou incapaz e deu muitas desculpas, muitos cristãos se veem incapa-

citados para servirem na igreja e dão muitas desculpas. “Quem sou eu para 

ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de  Israel?" (Êxodo 3:11) 

Assim como o Jessé, pai de Davi, não o considerava apto para ser-

vir ao Senhor, até mesmo familiares, podem te considerar inapto. Mas o 

Senhor te escolheu.  “Ainda falta o menor, que está apascentando as ove-

lhas” (1 Samuel 16:11) 

Assim como Gideão, que pertencia a menor das famílias, tinha 

medo dos midianitas, não tinha honra aparente e o Senhor o escolheu, Ele 

também te escolheu para o servi-Lo como você é e está. (Juízes 6.14) 

Assim como Samuel, sacerdote do Senhor, olhou para a aparência 

de Eliabe, irmão de Davi, e afirmou estar frente ao escolhido do Senhor e 

Deus o corrigiu, aqueles que olham para a sua aparência e te desprezam 

serão corrigidos. (1 Samuel 16:6-7) 

Assim como o passado de Paulo, fez com que religiosos duvidas-

sem que ele fosse verdadeiramente um apóstolo, não permita que alguém, 

olhando para o teu passado, te paralise de servir ao Senhor. (Atos 9.26) 

Quem diria que  o tímido Moisés seria o grande libertador de seu 

povo? Que o medroso Gideão se tornaria no grande general que libertaria 

Israel dos midianitas? Que o jovem e esquecido Davi venceria o gigante e 

seria o ungido rei de Israel? Quem diria que Paulo de passado turbulento, 

seria usado pelo Espírito Santo com tamanho poder para pregação e ensino 

do evangelho?  

 
Você e eu devemos permanecer firmes diante do chamado, pois:  

 
“O Senhor não vê como o homem: o homem vê a aparência, mas 

o Senhor vê o coração". (1 Samuel 16:7) 
 

No amor de Cristo, 
Roberto Waisman 

Aniversariante 

da Semana: 

 

07-11 -Vicenzo de Palma 
08-11 -Vitor F. Siqueira 
09-11 -Valéria C.S.Pereira 
  

           Deus seja  
Louvado  

por sua vida!!! 

INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

  

 

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  

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 

Igreja em Células  
Relacionamentos em Cristo 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 

Versículo da Semana:  

 

 

"A candeia do corpo são os olhos; de sorte que, se 
os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá 
luz;.” (Mateus 6:22) 

As Células são (devem ser!) co-

mo pequenas “famílias espiri-

tuais” fundamentadas no prin-

cípio de “cuidar uns dos ou-

tros”.  

É a prática do evangelho atra-

vés de relacionamentos. Viva 

essa experiência!! 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1sm/16/7
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1sm/16/11
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1sm/16/11
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1sm/16/7
https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/6/22+


  

 

A Cantina Graça Maior  

é uma iniciativa para  

o crescimento da nossa Igreja.  

Uma linda oportunidade para todos  

os ministérios se envolverem  

e colherem seus frutos!  

Procure saber e conhecer mais  

sobre essa saborosa bênção! 

  

 

 

 

 

 

 

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 ITAÚ 

Ag. 3037 

C/C 11551-0 


