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ANO XXXII

Medite na Palavra

de Deus
" Porque o Senhor Deus é um sol e 

escudo; o Senhor dará graça e glória; 
não retirará bem algum aos que 

andam na retidão. "  (Salmos 84:11) 

          O povo de Israel estava afastado do Deus Vivo e passou a adorar imagens de Baal e 

Astarote, foi vencido pelos filisteus. No primeiro momento quatro mil soldados foram mortos (I 

Samuel 4.1-2). Mesmo diante da posição de afastamento do Senhor, disseram "Por que o Senhor 

deixou que os filisteus nos derrotassem?" Resolveram então, buscar a arca da aliança do Senhor, 

na certeza que Ele os acompanhariam e os salvariam das mãos de seus inimigos.  Atitude 

 religiosa, pois o coração do povo não estava verdadeiramente entregue ao Senhor. Mais uma vez, 

uma grande derrota, trinta mil soldados foram mortos e a arca tomada pelos filisteus. 

          Chegou o dia em que aconteceu a mudança verdadeira do coração do povo de Israel, a 

disposição de servir somente a Ele, então, oraram e jejuaram, declarando: "Pecamos contra o 

Senhor." (1 Samuel 7:3,4,6) 

          A vitória de Israel sobre os filisteus aconteceu e mais uma vez o Senhor agiu primeiro! “O 

Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico.”  (I Samuel 

7:10). O povo de Israel os perseguiu e venceu!!!! 

         Samuel então marcou essa vitória, colocando uma pedra memorial e deu-lhe o nome de 

Ebenézer, dizendo: "Até aqui o Senhor nos ajudou". (I Samuel 7:12) 

          Nosso Deus não muda! 

          Precisamos cuidar de nosso coração para só a Ele servir e adorar! 

          Precisamos confessar nossos pecados, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar. 

          Ele sempre estará conosco e nos livrará! 

          Assim como aconteceu nessa passagem, em que Ele agiu primeiro, o nosso Deus também 

o faz em nossas vidas. Ele nos amou primeiro!!! 

          Lembremo-nos de Jesus, nosso Salvador, pedra de esquina,  a pedra memorial colocada 

pelo próprio Deus em nossos corações! 

          Juntos celebremos e em alta voz vamos declarar: Ebenézer, até aqui o Senhor nos ajudou! 

                                                                                                                    No amor do Senhor Jesus, 

                                                                                                                    Roberto A. Waisman 

GRAÇA MAIOR - 32 ANOS 
EBENEZER ! 



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 
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  





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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