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Aniversariantes 

da Semana: 

 

27/02 – Rogério 

P.  Siqueira 

03/03 – José Luiz 

Nogueira 

04/03 – Alian A. 

Freitas Siqueira 

 

 
 
 
 
 

 

INTERCEDAMOS:  

● Nossas Famílias; 

● Enfermos; 

● Aniversariantes; 

● Saúde financeira da 

igreja; 

● Ministérios, Células 

e suas lideranças; 

● Projetos Ministeriais; 

QUEM É O DEUS DE DAVI? 

Na semana passada meditamos na fé sólida que Davi 

depositava no Senhor, porque O conhecia e também na sua 

declaração que o próprio Deus o treinava para a guerra.  

Quem é esse Senhor? Davi neste salmo declara que 

o Senhor é para ele: “...minha Rocha, meu aliado fiel, a minha 

fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador, é o 

meu escudo, aquele em quem me refugio.” (Salmos 144:1-2)   

Ao chamá-lo “minha rocha”: Davi declara que não é 

abalado, pois está firmado em uma rocha inabalável.   

Ao chamá-lo “aliado fiel”: ele dá ênfase ao maior e 

melhor dos aliados que poderia ter ao seu lado em tempo de 

guerra, não por merecimento, mas por uma aliança de amor e 

misericórdia de Deus.  

Ao chamá-lo “fortaleza”: Davi compara Deus a uma 

cidade cercada com fortes e altos muros que visam defender 

os moradores de inimigos invasores.  

Ao descrevê-lo como “minha torre de proteção”: Davi 

compara o Senhor a uma edificação que fornece proteção 

pela posição elevada, que lhe propicia a defesa de inimigos 

que vêm de um nível inferior.  

Ao chamá-lo “meu libertador”: ele se refere a “alguém 

que promove libertação para mim” de uma maneira ativa e 

definitiva.  

Ao descrevê-lo como “escudo”: como aquele que bem 

de perto o protege das armas e golpes do inimigo.  

Ao dizer “em quem me refugio”: o salmista talvez se 

lembre das cavernas que se escondia nos seus dias de fuga, 

quando das perseguições de Saul. 

Este é o Senhor dos Exércitos, Deus meu, meu pas-

tor, meu pai celestial, rei meu, minha rocha, meu aliado fiel, a 

minha fortaleza, a minha torre de proteção, o meu libertador, 

meu escudo, meu refugio, aquele que perdoa, que me salva, 

que é meu provedor, piedoso e bom, justo juiz, criador e san-

to!   

ESTE É O MEU DEUS VIVO QUE ME AMA E EM 

QUEM CONFIO! 

No amor do Senhor 

Roberto A. Waisman 

  

 

FAÇA PARTE DE  

UMA CÉLULA: 
 

Célula de Homens: 

3ª feira—20h 

Líderes: Maurício e Pr. Roberto 

Local: 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: IGM 

Célula Infantil (6 à 11 anos): 

5ª feira-19h - Líder: Louiziania 

Local: 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: Mamede 

MEDITE NA PALAVRA DE DEUS 
Versículo da Semana:  

Reconhece-o em todos os teus caminhos, 
e ele endireitará as tuas veredas.”  

(Provérbios 3:6) 

QUERIDOS IRMÃOS  
 

ESTAMOS RECOLHENDO ALIMEN-

TOS NÃO PERECÍVEIS, ÍTENS DE HI-

GIENE PESSOAL E OFERTAS PARA AJUDAR AL-

GUMAS FAMÍLIAS.  

 

As contribuições podem ser entregues no culto de 

domingo, às quartas-feiras à noite no Encontro de 

Oração ou em qualquer dia da semana no período da 

tarde. 

 

“Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede, e 

destes-me de beber...” (Mateus 25:35) 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/sl/144/2


  

 

MOÇAS   

A PARTIR DE  

14 ANOS... 

 

FIQUEM  

ATENTAS! 

  

 

 

 

 

 

 

DOMINGO:  

 

 Culto: 19h  

 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 - R: Padre Matias, 21) 

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 ne-

la 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 

LIVRARIA  

MOVE 
Visite-nos!! 

Z U M B A 
Para mulheres 

 
PA R T I C I P E !   
Quintas-feiras— 20h 

 

 

Conheça e seja 

parte desse  

Delicioso  

Ministério! 


