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Medite na Palavra

de Deus

Abraão, quando ainda seu nome era Abrão, recebeu uma promessa do Senhor: "Farei 
de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma 
bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem; e por 
meio de você todos os povos da terra serão abençoados”. (Gênesis 12:2,3). Essa 
promessa veio após uma ordem do Senhor para deixar sua terra. 
A promessa recebida aos olhos de Abrão e Sarai era inconsistente. Como haveria 
descendência se eram velhos e não podiam ter filhos? Esse era um grande desafio para
demonstrarem sua fé. 
A demora no cumprimento dessa promessa, fez com que Abrão e Sarai, decidisse 
“ajudar” o Senhor, mesmo que essa promessa havia sido confirmada. "Já que o Senhor 
me impediu de ter filhos, possua a minha serva; talvez eu possa formar família por 
meio dela". Abrão atendeu à proposta de Sarai. (Gênesis 16:2).   
O Senhor mais uma vez confirmou a promessa e trocou seus nomes para Abraão (pai de
muitas nações) e de Sarai (minha princesa) para Sara (princesa de todos). (Gênesis 
17:5, 15).  Os dois riram, pois achavam impossível. (Gênesis 17.17; 18.12)   
Existe alguma coisa impossível para o Senhor? (Gênesis 18:14)   A resposta está na 
Palavra : "Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis". 
(Mateus 19:26) 
A fé nas promessas de Deus nos desafia a sermos firmes, não há impossível para Deus! 

Firme nas promessas do meu Salvador, 
Cantarei louvores ao meu Criador; 
Fico na dispensação do Seu amor, 
Firme nas promessas de Jesus. 

Firme nas promessas, hei de não falhar, 
Quando as tempestades vêm me assolar; 
Pelo verbo vivo, hei de batalhar.
Firme nas promessas de Jesus. 

No amor do Senhor Jesus 
Roberto A. Waisman 

FIRME NAS PROMESSAS

      "E disse-me o Senhor: Viste bem;   

    porque eu velo sobre a minha 

palavra para cumpri-la." 

Jeremias 1:12 



Nossas
Células

Viva essa 
Experiência!

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 
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  





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
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